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meble

W krzesłach Drewsystem elementy drewniane wykonane 
są zawsze z giętej sklejki bukowej bądź bukowo-brzozowej. 
Wybarwienia elementów drewnianych dostępne są 
w  10 podstawowych kolorach, ale istnieje też możliwość 
wybarwienia „pod płytę” meblową. 

Duży wybór atestowanych tapicerek, możliwość wykonania 
w tapicerce Klienta.

Cechy charakterystyczne krzeseł produkcji Drewsystem:
 w większości prostota formy wymuszona technologią 
produkcji – wzory skandynawskie;

 drewniane stelaże skręcane śrubami, trwałość potwierdzona 
atestami wytrzymałościowymi;

 indywidualne rozwiązania (grawerowane loga, chaft 
maszynowy, nietypowe wzory);

 wykańczanie powierzchni sklejkowych laminatami lub 
okleinami szlachetnymi i egzotycznymi.

DREWSYSTEM jest firmą produkcyjną 
z polskim kapitałem założoną w 
1995r. Od 2002r posiada w swej 
ofercie krzesła i fotele, wykonywane 
na bazie produkowanych w firmie 
giętych elementów sklejkowych. 
Obecnie oferta wyrobów gotowych 
to ponad 100 modeli krzeseł. W 
większości krzesła stacjonarne 
znajdujące zastosowanie w salach 
konferencyjnych, hotelach, uczelniach,  
bankach, przestrzeni gastronomicznej 
i poczekalniach. Oprócz tradycyjnych 
krzeseł na 4 nogach, dostępnych 
jest kilka modeli na płozie, ringu 
metalowym czy kółkach. 

P.P.U. Drewsystem Sp.j.

tel. 17/ 22 14 444
fax 17/ 22 14 445

biuro@drewsystem.pl

www.drewsystem.pl

Dla Architektów
Proces projektowania wnętrz wspomagany narzędziami do 
wizualizacji, dostępne są biblioteki krzeseł do Arcona, 3D 
Studio i AutoCada. 
Nowoczesne zaplecze maszynowe umożliwia wprowadzenie 
zindywidualizowanych obrysów i perforacji sklejki przy 
określonej, minimalnej wielkości zamówienia. Na stronie 
firmowej dostępne szczegółowe opisy i zdjecia każdego 
z modeli.

Nowości w ofercie
Sukcesywnie powiększana oferta laminatów. Jest to rodzaj 
wykończenia powierzchni charakteryzujący się najlepszą 
trwałością na ścieranie (3 stopień). 
W ofercie stałej kilkanaście uni-dekorów jednolitych i  kilka 
drewnopodobnych. Możliwość zastosowania innych 
laminatów i oklein z poza kolekcji po konsultacji z działem 
sprzedaży. 
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