




WITAMY 
WELCOME

Our company specializes in designer interior decorations and functional in & 
outdoor furnitures.  The entire production process takes place in Poland where 
we have 30 years of experience in precise metal processing and many years of 
sewing experience. Our mission is to create Polish modern design of durable 
and harmonious forms enriched with innovative solutions. We believe that be-
ing surrounded by beauty every day shapes our well-being.

Our design studio and machine park allow us to carry out both mass and in-
dividual production. At our company we run production from raw material to 
finished product. We are a family company with a multi-generational tradition 
of manufacturing beautiful and functional products, with scientific and design 
achievements gained at the Krakow AGH University of Science and Technolo-
gy and the Academy of Fine Arts.

Nasza firma specjalizuje się w designerskich akcesoriach wykończenia wnętrz 
i funkcjonalnych meblach. Cały proces produkcji odbywa się w Polsce, gdzie 
posiadamy 30-letnie doświadczenie w precyzyjnej obróbce metalu oraz sz-
walnictwie. Naszą misją jest tworzenie polskiego nowoczesnego wzornictwa 
o trwałych i harmonijnych formach wzbogaconych o innowacyjne rozwiązania.  
Wierzymy, że otaczanie się pięknem na co dzień kształtuje nasze samopoczuc-
ie.
 
Nasze studio projektowe i park maszynowy pozwalają nam realizować zarówno 
produkcję masową jak i indywidualną. W naszej firmie prowadzimy produkcję 
od surowca do wyrobu gotowego. Jesteśmy firmą rodzinną o wielopokolenio-
wej tradycji wytwarzania pięknych i funkcjonalnych produktów, z dorobkiem 
naukowym i projektowym zdobytym na krakowskiej Akademii Górniczo-Hut-
niczej i Akademii Sztuk Pięknych.

I invite you to view our projects
Zapraszam do obejrzenia naszych projektów

Łukasz Wzorek
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KOLEKCJE 
MEBLOWE
FURNITURE COLLECTIONS



KOLEKCJA
FIBONACCI

PRECYZJA I ELEGANCJA

Kolekcja Fibonacci to połączenie komfor-
towego relaksu i najwyższej klasy współ-
czesnego designu z wykorzystaniem 
naturalnych krzywizn i pięknych linii za-

bezpieczonej antykorozyjnie stali. 

Odkryty przez matematyka Leonardo Fi-
bonacciego “złoty podział” stał się naszą 
inspiracją do stworzenia wyjątkowej ko-

lekcji.  

FIBONACCI  
COLLECTION

PRECISION AND ELEGANCE
 
The Fibonacci collection is a combination 
of comfortable relaxation and top-class 
contemporary zdesign using natural cu-
rves and beautiful lines of galvanized steel. 

Discovered by the mathematician Leonar-
do Fibonacci, the “Golden Angle” of ap-
proximately 137.5 degrees has become 
our inspiration to create a unique collec-

tion.  



IN & OUTDOOR  
FIBONACCI
Modern form of the furniture fits perfectly in interiors where it can serve 
as a relaxing antidote to everyday stress, and in the garden where it stands 
out with its comfortable, soft cushions, combined with a stable structure 
protected by zinc coating. The dual-purpose coffee table 
makes it possible to serve coffee comfortably and to change it into an 
auxiliary table for working with a laptop or a book.

Nowoczesna forma mebla doskonale pasuje do wnętrz, gdzie może służyć 
jako relaksujące antidotum na codzienny stres, oraz do ogrodu, gdzie 
wyróżnia się wygodnymi, miękkimi poduszkami, połączonymi ze stabilną 
konstrukcją zabezpieczoną powłoką cynkową. Dwufunkcyjny stolik ka-
wowy pozwala na wygodne serwowanie kawy oraz zmianę go w stolik 
pomocniczy do pracy z laptopem czy książką.

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Dune Spice 
Steel

Acrisol
Gris

Canaries  
Anthracite

Canaries
Yellow

Acrisol
Beige

Furniture 
Mebel

Length
Długość 

[cm]

Height
Wysokość

[cm]

Width 
Szerokość

[cm]

Sofa 156 56 82

Armchair 
Fotel

84 56 82

Table
Stół

60 35 40

Footrest 
Podnóżek

36 32 45

Photos taken in Municipal Cult Centre in Ostrowiec Swietokrzyski (Ostrowiec Culture Brewery).
Zdjęcia wykonane w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ostrowiecki Browar Kultury).

 Fabric I / Tkanina I
100% Olefin

Fabric II / Tkanina II
100% Dralon
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KOLEKCJA FO 
WYGODA W OGRODZIE

Ergonomiczna i ultrawygodna kolekcja Fo 
idealnie wpasuje się w długie letnie wie-
czory spędzane z rodziną i przyjaciółmi 
w ogrodzie. Lekka, ażurowa, a zarazem 
trwała konstrukcja wyposażona w wielo-
warstwową poduszkę tworzy przyjemny i 
wygodny fotel, w którym chce się spędzać 

długie godziny.

FO  
COLLECTION

COMFORT IN THE GARDEN

The ergonomic and ultra-comfortable Fo 
collection will fit perfectly into long sum-
mer evenings spent with family and friends 
in the garden. Light, openwork and at the 
same time durable construction equipped 
with a multi-layer cushion creates a ple-
asant and comfortable armchair in which 

you want to spend long hours.



IN & OUTDOOR

FO
The bucket seat uses steel, coated with zinc primer circles surrounded 
by a soft, collapsing cushion. Comfortable and at the same time effecti-
ve furniture Fo surprises with a light form and comfort of rest.

W kubełkowym siedzisku zastosowano stalowe, zabezpieczone antyko-
rozyjnie kręgi otoczone miękką, zapadającą się poduszką. Wygodny, a 
zarazem efektowny fotel Fo zaskakuje lekką formą i komfortem wypo-
czynku.

Furniture
Mebel

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość

[cm]

Width 
Szerokość

[cm]

Armchair 
Fotel

84 70 74

Acrisol
Beige

Acrisol
Verde

Fabric II / Tkanina II
100% Dralon plain

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Dune Spice 
Steel

Canaries  
Anthracite

Canaries
Yellow

Fabric I / Tkanina I
100% Olefin
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KOLEKCJA
HAMILTON 

MODUŁOWA WYGODA

Ultrakomfortowa kolekcja aluminiowa, 
która została zaprojektowana z myślą o 
spokojnym, rodzinnym relaksie. Charak-
teryzuje się modułową konstrukcją, dzięki 
której można dobierać i łączyć poszcze-
gólne elementy kolekcji, tak aby idealnie 
wpasowały się w aranżowaną przestrzeń. 
Kolekcja łączy w sobie ponadczasowy de-

sign oraz funkcjonalność i wygodę. 

Hamilton to połączenie najwyższej jakości 
materiałów: lekkiego, odpornego na ko-
rozję aluminium oraz wielowarstwowych, 
odpornych na warunki atmosferyczne po-
duszek. Starannie dobrane materiały spra-
wiają, że zestaw o ponadczasowym desi-
gnie, w niezmienionym stanie, może służyć 

przez lata.

HAMILTON  
COLLECTION
MODULAR FREEDOM

An ultra-comfortable aluminum collection 
that was designed for quiet family relaxa-
tion. It is characterized by a modular de-
sign, thanks to which you can select and 
combine individual elements of the collec-
tion, so that it fits perfectly into the arran-
ged space. The collection brings together 
timeless design and functionality and com-

fort. 

Hamilton is a combination of the highest 
quality materials: lightweight, corrosion-
-resistant aluminum and multi-layer, we-
ather-resistant cushions. The carefully se-
lected materials ensure that the set with 
its timeless design, in an unchanged state, 

can serve for years.



IN & OUTDOOR

HAMILTON
William Donald Hamilton worked on the „modular brain” hypothesis 
that the brain consists of autonomous, highly specialized computing 
modules. Inspired by his work, while planning a minimalist luxury collec 
- tion of garden furniture, we focused on designing modules that you 
can freely combine.

William Donald Hamilton pracował nad hipotezą “mózgu modułowego”, 
według której mózg składa się z autonomicznych, wysoko wyspecjali-
zowanych modułów obliczeniowych. Zainspirowani jego pracą, podczas 
planowania minimalistycznej, luksusowej kolekacji mebli ogrodowych, 
skupiliśmy się na projektowaniu modułów, które można dowolnie łą-
czyć.

Furniture
Mebel

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Corner module
Moduł narożny

83 63 83

Middle module
Moduł środkowy

75 63 83

Armchair 
Fotel

91 63 83

Ottomana 
Otomana

75 26 75

Anthracite Stone 
Aluminum

White Star
Aluminum

Acrisol
Gris

Canaries  
Anthracite

Canaries
Yellow

Acrisol
Beige

Fabric I / Tkanina I 
100% Olefin

Fabric II / Tkanina II
100% Dralon
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MARCONI  
COLLECTION

INNOVATIVE DESIGN

The expansive, geometric Marconi arm-
chair was made of minimalist, fully recyc-

led steel profiles. The elegant, light line 
and deep, ergonomically profiled seat 
together with the thick backrest allow 

for pleasant relaxation. The collection is 
complemented by steel tables that can be 

combined like a honeycomb. The collec-
tion is available in many color versions.

KOLEKCJA
MARCONI 

INNOWACYJNY DESIGN

Rozłożysty, geometryczny fotel Marconi 
został wykonany z minimalistycznych, w 
pełni przetworzonych profili stalowych. 
Elegancka, lekka linia i głębokie, ergono-
micznie wyprofilowane siedzisko wraz z 

grubym oparciem pozwalają na przyjemny 
relaks. Uzupełnieniem kolekcji są stalo-

we stoliki, które można łączyć jak plaster 
miodu. Kolekcja dostępna jest w wielu 

wersjach kolorystycznych.



IN & OUTDOOR 

MARCONI
It was inspired by the works of a visionary who delighted the world, Gu-
glielmo Marconi, a Nobel Prize winner for his contribution to the deve-
lopment of wireless telegraphy. 
The invention of wireless telegraphy was brilliant in its simplicity, it de-
rives from today’s GSM cellular network in the form of interconnected 
hexagons. This pattern has become an inspiration for the entire collec-
tion, which captivates with geometric simplicity, comfort, elegance and 
innovative design.

Inspiracją dla tej kolekcji były prace wizjonera, który zachwycił świat, 
Guglielmo Marconiego, laureata Nagrody Nobla za wkład w rozwój 
telegrafii bezprzewodowej. Wynalazek telegrafii bezprzewodowej był 
genialny w swojej prostocie i doprowadził do powstania sieci komórko-
wej GSM w postaci połączonych ze sobą sześciokątów. Ten wzór stał się 
inspiracją dla całej kolekcji, która urzeka geometryczną prostotą, kom-
fortem, elegancją i innowacyjnym wzornictwem.

Furniture
Mebel

Length 
Długość 

[cm]

Height 
Wysokość 

[cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Armchair 
Fotel

80 70 83

Coffee table 
Stolik kawowy

60 40 52

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Acrisol
Gris

Canaries  
Anthracite

Canaries
Yellow

Acrisol
Beige

Fabric I / Tkanina I
100% Olefin

Fabric II / Tkanina II
100% Dralon

Dune Spice 
Steel
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ULAM  
COLLECTION

RAW BEAUTY

The table is a piece of furniture that lives 
together with its inhabitants: it is used for 
eating, meeting, celebrating meals, playing 
and talking. It is the place where memories 
are created, as beautiful as natural wood 
combined in a simple, elegant aluminium 
frame. The Ulam collection is an in & out 
door furniture, which will prove excellent 
both in the dining room and in the garden, 

where it will serve for years.

KOLEKCJA
ULAM

SUROWE PIĘKNO 
Stół to mebel, który żyje razem ze swoimi 
mieszkańcami: służy do jedzenia, spotkań, 
celebrowania posiłków, zabawy i rozmów. 
To miejsce, w którym powstają wspomnie-
nia, tak piękne jak naturalne drewno połą-
czone w prostej, eleganckiej aluminiowej 
ramie. Kolekcja Ulam to meble in & out 
door, które doskonale sprawdzą się zarów-
no w jadalni, jak i w ogrodzie, gdzie będą 

służyć przez lata.



IN & OUTDOOR

ULAM
Stanisław Marcin Ulam - one of the best known Polish mathematicians, 
co-creator of the thermonuclear bomb. His outstanding abilities and fa-
scination with the prime numbers inspired us to design an ideal collec-
tion of garden furniture, there is no place for compromise.

Stanisław Marcin Ulam - jeden z najbardziej znanych polskich matema-
tyków, współtwórca bomby termojądrowej. Jego wybitne zdolności i 
fascynacja liczbami pierwszymi zainspirowały nas do zaprojektowania 
idealnej kolekcji mebli ogrodowych, w której nie ma miejsca na kompro-
misy.

Furniture
Mebel

Length 
Długość 

[cm]

Height
Wysokość

[cm]

Width
Szerkość

[cm]

Table
Stół

160 | 180 | 200 74 80 | 90 | 100

Bench
Ławka

160 | 180 | 200 81 52

White Star
Aluminum

Oak Wood Ash Wood
Anthracite Stone 

Aluminum

33



HOME 
DECOR



PLANT STAND & PLANTER

MISSISSIPPI
Each pot is prepared with special attention to details such as quality and 
precision of the weld. Thoroughly polished and welded corner of the pot 
is a characteristic signature of this product.

Prezentujemy szereg nowoczesnych donic i kwietników wykonanych 
ze stali malowanej proszkowo. Każda donica przygotowywana jest  ze 
szczególną dbałością o szczegóły takie jak jakość i precyzja spawu. Do-
kładnie wyszlifowane  i zgrzanie naroży donicy to charakterystyczny 
znak naszych wyrobów.

Type 
Typ

Length
Długość

[cm]

Height 
Wysokość 

[cm]

Width
Szerokość 

[cm]

Planter depth
Głębokość 
donicy [cm]

Standard 25 35|60|85 25 21

Maxi 35 45|60 35 30

Long 60 35|60|85 25 21

Jet Black
Steel

White Star
Steel
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PLANT STAND & PLANTER

TIGRIS
Just as the flowers are different, the pots we present are so different, 
from small pots for growing herbs on the windowsill to long, standing 
flower stands. The structure of the paint helps to keep the pot stand 
perfectly clean, as the fingers do not leave traces on it.

Tak jak różne są kwiaty, tak różne są prezentowane przez nas donice: od 
małych skrzynek na parapet do hodowli ziół po długie wysokie kwietni-
ki stojące na minimalistycznych nogach. Struktura farby pomaga zacho-
wać stojak na donicę w idealnej czystości, ponieważ palce nie zostawia-
ją na niej śladów.

Type 
Typ

Length 
Długość

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Planter depth
Głębokość 
donicy [cm]

Standard 25 35|60|85 25 20

Maxi 35 45|60 35 29

Long 60 35|60|85 25 20

X-Long 80 35|60|85 25 20

Sill 25|60|80 26 25 20

Jet Black
Steel

White Star
Steel
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PLANT STAND & PLANTER 

CONGO
Beautiful workmanship and refined details of the pot on high, minimalist 
legs help to display and stylishly arrange greenery in the room. The pot 
has screwed legs, which are double-sided and can be flipped.

Piękne wykonanie i dopracowane detale donicy na wysokich, minimali-
stycznych nóżkach pomagają wyeksponować i modnie zaaranżować zie-
leń w pomieszczeniu. Donica jest stabilnie przykręcona do nóżek, można 
bez problemu samemu zmieniać jej ułożenie.

Type 
Typ

Diameter
Średnica

 [cm]

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width
Szerokość 

[cm]

Planter 
depth

Głębokość 
donicy [cm]

Standard 24 - 35|60|85 - 20

Maxi 34 - 45|60 - 27

Long - 55 35|60|85 24 20

Up 24 - 20 - 20

Up Maxi 34 - 27 - 27

Jet Black
Steel

White Star
Steel
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PLANTER 

TIBER
The Tiber flower pot is characterized by a steel bottom. A well-thought-
out design means that the product will be enjoyed for years. The raw loft 
style has been combined with wood, adding charm to greenery.

Stelaż donicy wykonany został ze stali malowanej proszkowo, korytko z 
odpornej, laminowanej płyty meblowej w kolorze dębu. Donica Majorka 
charakteryzuje się dnem wykonanym ze stali w celu uniknięcia zalewa-
nia i puchnięcia drewna lub płyty meblowej.

Type
Typ

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width
Szerokość 

[cm]

Planter depth
Głębokość 
donicy [cm]

Long 60 35|60|85 25 20

Optional shelf. 
Opcjonalna półka.

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Furniture 
Board

Oak Wood
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PLANTER

DANUBE
The collection includes both oval and rectangular pots, all of them have 
a large size, which is perfect for commercial interiors, offices and larger 
private homes.

W swej ofercie mamy także kolekcje dużych donic o różnych formach 
i kształtach, które doskonale sprawdzają się we wnętrzach komercyj-
nych, biurach czy dużych domach prywatnych. 

Type 
Typ

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Diameter
Średnica

[cm]

Planter 
depth/

Głębokość 
donicy [cm]

Oval - 39 - 65 20

Rectangle 63 140 32 - 30

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Space Dust
Steel
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Type
Typ

Length
Długość 

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width
Szerokość 

[cm]

Planter depth
Głębokość 
donicy [cm]

Standard 21 60 21 18

Long 55 60 21 18

Jet Black
Steel

White Star
Steel

PLANTER

COLUMBIA
The flower pot is made of galvanized steel, protected by powder co-
ating, which makes it resistant to weather conditions. Finished with pla-
stic feet, the surfaces on which it stands will not scratch.

Kwietnik wykonany jest ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej lakierem 
proszkowym, dzięki czemu jest odporny na warunki atmosferyczne. 
Wykończenie plastikowymi nóżkami sprawia, że powierzchnie, na któ-
rych stoi nie będą się rysować.



COFFEE & SIDE TABLE

MISSISSIPPI
Original loft-style coffee tables, thanks to their unique design, add ele-
gance to any arrangement. We present functional coffee tables and mo-
bile side tables.

Oryginalne stoliki kawowe i pomocnicze w stylu loftowym, dzięki swe-
mu unikalnemu designowi dodają elegancji każdej aranżacji.

Type
Typ

Length
Długość 

[cm]

Height
Wysokość 

[cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Side table 
Standard

 Stolik pomocniczy 
Standard

25 60 25

Side table Maxi
Stolik pomocniczy 

Maxi
35 60 35

Coffee table
Stolik kawowy

35|40|50 36|41|46 35|40|50

Tabletop thickness:

• Furniture Board + 1.6 cm
• Oak Wood +2.0 cm

Grubość blatu:

• Płyta meblowa + 1.6 cm
• Dąb +2.0 cm

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Furniture 
Board

Oak Wood



POUFFE & BENCH

MISSISSIPPI
Original, minimalist pouffes and benches can be used as an arrangement 
of a room, a living room or a hall finish. A pouffe or a bench as an elegant 
room finish can perform various functions: thanks to a soft, removable 
pillow, it can be an additional place to sit, and after its removal, it can 
serve as a coffee table.

Oryginalne, minimalistyczne ławki i pufy wykonane z najlepszych ma-
teriałów, mogą służyć jako aranżacja pokoju, salonu lub wykończenie 
przedpokoju. Mogą pełnić różne funkcje: dzięki miękkiej, zdejmowa-
nej poduszce stanowi dodatkowe miejsce do siedzenia, a po jej zdjęciu 
może służyć jako stolik kawowy lub konsolka.

Type
Typ

Length
Długość [cm]

Height with 
cushion

Wysokość  
z poduszką [cm]

Width 
Szerokość 

[cm]

Pouffe
Pufa

35 36 35

Bench
Ławka

70 36 35

Tabletop thickness:

• Furniture Board +1.6 cm
• Oak Wood +2.0 cm

Cushion:

• All cushions thickness +6 cm

Grubość drewna:
• Płyta meblowa +1.6 cm
• Dąb +2.0 cm

Poduszka:

• Grubość poduszki +6 cm

Jet Black
Steel

White Star
Steel

Furniture 
Board

Oak Wood
Gray

Fabric
Brown
Fabric
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Both firewood storages look beautiful and help to dry and properly se-
ason the firewood. In addition, the Amur has a built-in back and base, 
which not only completes the loft atmosphere, but also increases its 
functionality.

Nowoczesne stojaki na drewno kominkowe w stylu skandynawskim wy-
konane zostały precyzyjnie ze stali i pomalowanej proszkowo. Designe-
rskie kosze na drewno zapewniają odpowiednie warunki do schnięcia 
i właściwego przechowywania drewna na opał w kominku. Za pomocą 
ukrytych uchwytów stojak można także powiesić na ścianie.

Type
Typ

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość

[cm]

Width
Szerokość

[cm]

Nile 32 120 20

Amur 32 120 20

Loire 100 100 27

Loire Mini 50 34 27

Orinoco 39 38 39

Jet Black
Steel

White Star
Steel

FIREWOOD 
STORAGE
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Lena Nene

Tweed Rubicon

TABLE LEGS
Stable, solid, metal legs for the table are made of powder coated steel, 
durable and resistant. The patterns differ from each other, but based on 
each of them, you can create a unique table, distinguished by its simpli-
city and elegance.

Stabilne, solidne metalowe nogi do stołu wykonane ze stali malowanej 
proszkowo, wytrzymałe i odporne. Wzory różnią się od siebie, jednak z 
każdego z nich możesz stworzyć niepowtarzalny stół, wyróżniający się 
prostotą i elegancją.

Name
Nazwa

Length
Długość

[cm]

Height
Wysokość

[cm]

Cross-section
Przekrój

[cm]

Lena 50|60|70|80 72 4 x 2

Rubicon 50|60|70|80|90 72 8 x 2

Tweed 50|60|70|80 72 6 x 2

Nene 60|70|80|90 72 8 x 4

Jet Black
Steel

White Star
Steel
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BESPOKE
Our design team and machine park allow us to produce both se-
rial and individual. Therefore, in order to meet the diverse re-
quirements of our clients, we offer a consistent, comprehen-
sive investment finish for both individual and business investors. 

Our design team is able to cope with even the most complex projects, 
we specialize in comprehensive and functional space development.

Posiadany zespół projektowy oraz park maszynowy pozwala-
ją nam na produkcję zarówno seryjną jak i indywidualną. Dla-
tego też, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom na-
szych Klientów, oferujemy  spójne, kompleksowe wykończenie 
inwestycji zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i biznesowych.  

Nasz zespół projektowy potrafi sprostać nawet najbardziej złożonym 
projektom, specjalizujemy się w kompleksowym i funkcjonalnym zago-
spodarowaniu przestrzeni.
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Design is not everything. Behind our projects lies modern technology 
and the finest materials, so that even after many years your furniture 
will look just as great as on the day of purchase.

Wzorek.Systems is made up of a team of several dozen top-class experts 
with modern machine park. In our company, we produce from raw mate-
rial to finished product. All our home décor products are produced en-
tirely in Poland, by our employees with many years of experience. Each 
product has been designed in our studio by designers - constructors 
who are material experts by profession and are aware of the advantages 
and disadvantages of the materials used.

We choose the premium quality steel, all the profiles we use come from 
European steelmills. We use the highest quality powder paint for pain-
ting: facade polyester resistant to abrasion and UV rays.

Design to nie wszystko. Za naszymi projektami stoi nowoczesna tech-
nologia i najlepsze materiały, dzięki którym nawet po wielu latach Twoje 
meble będą wyglądały tak samo świetnie jak w dniu zakupu.

Wzorek.Systems tworzy kilkudziesięcioosobowy zespół najwyższej kla-
sy specjalistów dysponujących nowoczesnym parkiem maszynowym. W 
naszej firmie produkujemy od surowca do gotowego produktu. Wszyst-
kie nasze produkty wyposażenia wnętrz produkowane są w całości w 
Polsce, przez naszych pracowników z wieloletnim doświadczeniem. 
Każdy produkt został zaprojektowany w naszej pracowni przez projek-
tantów - konstruktorów, którzy z zawodu są materiałoznawcami i znają 
wady i zalety stosowanych materiałów.

Wybieramy stal najwyższej jakości, wszystkie stosowane przez nas pro-
file pochodzą z europejskich hut. Do malowania używamy najwyższej 
jakości farby proszkowej: poliester elewacyjny odporny na ścieranie i 
promienie UV.

11 ha machine park
11 ha parku maszynowego

Production process  
is located in Poland
Polski produkt

100 km welds made
100 km spawów 

15 years of experience 
in processing materials
15 lat doświadczenia 
w obróbce materiałów 

MATERIALS 
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Metal accessories, in order to give them comfort and convenience, are 
supplemented with upholstered elements, which are prepared in our se-
wing room. The materials for production are selected in such a way as to 
ensure comfort combined with easy cleaning. The colors we propose are 
both practical and elegant.

Akcesoria metalowe, w celu nadania im komfortu i wygody, uzupełnia-
ne są elementami tapicerowanymi, które przygotowywane są w naszej 
szwalni. Materiały do produkcji dobierane są w taki sposób, aby zapew-
nić komfort połączony z łatwością czyszczenia. Proponowane przez nas 
kolory są zarówno praktyczne, jak i eleganckie.

MATERIALS 

FABRIC

Bleach  
Cleanable

Water & stain
resistant

Breathable
Comfort

Sun
protection

Mold/Mildew 
resistant

UV

UV/Fade
resistant
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Contact / Kontakt 
 

Agata Wzorek

T: 696 605 544 
E: biuro@wzorek.systems
W:  www.wzorek.systems

The above offer is for information purposes and does not constitute an offer 
within the meaning of art. 66 §1 of the polish Civil Code. The colors shown are 
illustrative and may differ from reality.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 §1 kodeksu cywilnego. 66 §1 polskiego Kodeksu Cywilnego. Przedsta-
wione kolory są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.




