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Wood industry in Poland is one of the important sectors of economy, it includes a wide range of products 
and services related to woodworking. In order to bring you closer to the industry and its representatives, 
we decided to prepare the first edition of the Directory, thanks to which you will have the opportunity to 
establish further business contacts.

We hope that the publication will give you a more complete picture of the activities of companies related 
to wood production in Poland, associated among others in the Polish Economic Chamber of Wood 
Industry, Polish National Committee of EPAL and Sawmill Industry Association. 

The Directory contains an alphabetical list of companies related to the wood industry. There are eight 
categories marked as symbols next to the company descriptions, which will make it easier for you to find 
a specific business partner offering a particular product or service.

The presented companies deal directly with the processing of wood raw materials (coniferous and 
deciduous), you will also find here companies offering machines and tools needed for its processing. 
There will also be manufacturers of pellets, wooden houses and structures, furniture, chemicals 
for wood protection, etc.

Thanks to the EPAL organisation, you will be able to find companies offering certified Europallets, as well 
as companies providing repair and exchange services. 

We would like to encourage you to familiarise yourself with the Directory and wish you much success 
in developing your business.  

Polish Economic Chamber 
of the Wood Industry

WOODWORKING INDUSTRY BUSINESS DIRECTORY 
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Przemysł drzewny w Polsce jest jednym z istotnych sektorów gospodarki, obejmuje szeroki wachlarz 
wyrobów i usług związanych z obróbką drewna. Chcąc przybliżyć Państwu branżę i jej przedstawicieli, 
postanowiliśmy przygotować pierwszą edycję katalogu, dzięki któremu będą mieli Państwo możliwość 
nawiązania kolejnych kontaktów biznesowych.

Mamy nadzieję, że publikacja da Państwu pełniejszy obraz działalność firm związanych z produkcją 
drzewną w Polsce, zrzeszonych m.in. w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Polskim 
Komitecie Narodowym EPAL i Stowarzyszeniu Przemysłu Tartacznego. 

Katalog zawiera alfabetyczny spis firm związanych z przemysłem drzewnym. Występuje w nim osiem 
kategorii oznaczonych jako symbole przy opisach firmach, co ułatwi Państwu odnalezienie konkretnego 
partnera biznesowego, oferującego dany produkt lub usługę.

Prezentowane przedsiębiorstwa zajmują się bezpośrednią obróbką surowca drzewnego (iglastego 
i liściastego), znajdą Państwo tutaj również firmy oferujące maszyny i narzędzia potrzebne przy jego 
przetwarzaniu. Nie zabraknie też producentów pelletu, domów i konstrukcji drewnianych, mebli, 
środków chemicznych do ochrony drewna itp..

Dzięki organizacji EPAL, będą mogli Państwo znaleźć firmy oferujące certyfikowane europalety, a także 
świadczące usługi naprawy oraz wymiany. 

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem, a także życzymy wielu sukcesów w rozwoju Państwa 
działalności.  

KATALOG FIRM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

Polish Economic Chamber 
of the Wood Industry
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Sawnwood and solid wood products
Sawmills, carpentry workshops, manufacture of sawn timber and products made from 
coniferous wood (pine, spruce, larch) and/or hardwood (oak, beech, birch)

Pallets and wooden packaging
Pallets, pallet collars, pallet boxes, crates, wooden cable drums, wooden packaging, etc.

Pellets and firewood
Wood pellets, wood biomass, ecological fuel, firewood, briquettes 

Garden and playground equipment
Wooden structures, palisades, rollborders, flower pots, trellises, pergolas, gates, pavilions, 
arbours, bridges, wooden fences, garden furniture, platforms and terraces, decking boards, 
battens, sandpits, swings, dog kennels, feeders, horse pens, tool sheds, carports, additional 
garden equipment

Solid wood floors and flooring materials
Single-layer and multi-layer wood flooring, panels, skirting boards, planks, joists 

Wooden houses 
Log cabins, frame and prefabricated houses, trusses

Woodbased products
Hardboard: veneered, coated, perforated; particle board; thermal and acoustic insulation 
material 

Furniture and accessories
Solid wood furniture, veneer 

Machines, tools and chemicals for wood industry 
Woodworking machinery; loaders; excavators; log sorting lines; debarking machines and saws 
and capping stations; production lines; garden programme machinery; vacuum handling and 
conveying systems; autoclaves; impregnation tubs and stackers; measuring systems; waste 
management machinery; dryers; dust extraction and air filtration systems; adhesives - wood 
processing and furniture industry; chemical wood protection. Saws and tools 

Others
Research, certification of woodworking companies, consulting services, design, trade 
companies offering wood products (Polish, European, American and exotic sawn timber)

SYMBOLS DENOTING THE LEADING BUSINESS SECTORS 
OF THE COMPANIES DESCRIBED IN THE DIRECTORY
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Tarcica i wyroby z drewna 
Tartaki, zakłady stolarskie, zakłady drzewne, produkcja tarcicy i wyrobów z drewna iglastego 
(sosna, świerk, modrzew) i/lub liściastego (dąb, buk, brzoza)

Palety i opakowania z drewna 
Palety, nadstawki paletowe, skrzynio-palety, skrzynki, drewniane bębny kablowe, opakowania 
z drewna itp.

Pellet i drewno kominkowe 
Pellet drzewny, biomasa drzewna, ekologiczne paliwo, drewno kominkowe, brykiet 

Wyposażenie ogrodów i placów zabaw 
Drewniane konstrukcje, palisady, rollbordery, donice, kratki, pergole, bramki, pawilony, altany, 
mostki, płoty drewniane, meble ogrodowe, podesty i tarasy, deska tarasowa, łaty i kantówki, 
piaskownice, huśtawki, budy dla psa, karmniki, zagrody dla koni, domki narzędziowe, wiaty 
samochodowe, dodatkowe wyposażenie ogrodu

Materiały podłogowe 
Podłogi drewniane jedno i wielowarstwowe, panele, listwy przypodłogowe, deska podłogowa, 
legary 

Domy z drewna 
Domy z drewna z bali, szkieletowe, prefabrykowane, wiązary

Wyroby drewnopochodne 
Płyty pilśniowe twarde: okleinowane, lakierowane, perforowane; płyta wiórowa; materiały 
do izolacji termiczno-akustycznej 

Meble i akcesoria 
Meble z drewna litego , okleiny 

Maszyny, narzędzia i chemia do drewna 
Maszyny do obróbki drewna; ładowarki; koparki; linie do sortowania kłód; korowarki oraz piły 
i stacje do kapowania; linie produkcyjne; maszyny do programu ogrodowego; próżniowe 
systemy manipulacji i przenoszenia; autoklawy; wanny do impregnacji i układarki; systemy 
pomiarowe; maszyny do gospodarowania odpadami; suszarnie; systemy odpylania i filtrowania 
powietrza; kleje – przetwórstwo drewna i przemysł meblarski; chemiczna ochrona drewna. Piły 
i narzędzia 

Pozostałe 
Badania naukowe, certyfikacja firm drzewnych, usługi doradcze, projektowanie, firmy 
handlowe oferujące wyroby drzewne (tarcica polska, europejska, amerykańska, egzotyczna)

SYMBOLE OZNACZAJĄCE WIODĄCE SEKTORY DZIAŁALNOŚCI 
FIRM OPISANYCH W KATALOGU
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Projekt współfinansowany 
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Prezydent Izby
Marek Kubiak

Polish Economic Chamber of Wood Industry 
ul. Gronowa 22/1301, 61-655 Poznań

tel. +48 61 668 90 41
 biuro@pigpd.pl ; www.pigpd.pl  

WE PRESENT PIGPD
The Polish Economic Chamber of Wood Industry is one of the largest national economic self-government 
organizations in our industry. It has been in existence since 1992 and has a membership of 150 companies. 
Most of them are lumber companies, but there are also manufacturers of garden architecture, flooring, 
pallets, wooden houses, machinery and tools, traders, etc. These are both entities counted among the 
largest in the country, as well as small and medium-sized companies. They are all equal-right members 
of the Chamber. 

OUR GOALS AND OBJECTIVES 
The Chamber protects the common and individual interests of its members, primarily representing them 
before the government administration and the State Forests. We also care about the development of the 
industry and its advancement. The Chamber pays special attention to finding new markets for its 
members and promoting their products and capabilities. 

For these goals, we perform a number of daily tasks, including:
 ●  we propose, provide opinions and support solutions that can ensure the security and stability 
  of timber supply from the State Forests, working for this purpose with numerous organizations
   and  institutions, in particular with the Ministry of Economic Development, Labour and Technology,
    responsible for the national economy;
 ● we collect and disseminate valuable marketing information to our members; 
 ●   we organize trade missions to many countries of the world with new receptive markets for us;
 ●  we organize exhibitions and fair expositions in Poland and abroad;
 ●  we organize conferences, symposiums and trainings;
 ●  we track, review and describe legal changes important to our members;
 ●  we take care of the right media image of the wood industry;

BENEFITS OF CHAMBER MEMBERSHIP
No industry has a chance to grow and perform well if it does not have strong representation capable of 
fighting for its interests. Members of the Chamber by their presence and contributions enable the 
Chamber to fulfill this role, benefiting themselves and the entire timber industry in Poland.
In addition, our Members:
 ●  benefit from free access to valuable market information;
 ●  gain access to stands and exhibitions at renowned trade shows on preferential terms,;
 ●  can participate in trade missions and training trips, learning about new markets, techniques 
  and  technology;
 ●  have the opportunity and assistance to make extensive business contacts;
 ●  can rely on our organization to help them with any issue that is important to them;

We invite all entrepreneurs to work with us!
The membership declaration along with all the necessary information and the Statute of the Chamber 
can be found on our website www.pigpd.pl 
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PRZEDSTAWIAMY PIGPD
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego to jedna z największych ogólnopolskich organizacji 
samorządu gospodarczego w naszej branży. Istnieje od 1992 r. i zrzesza 150 firm. Większość z nich to 
przedsiębiorstwa tartaczne, ale nie brakuje też producentów architektury ogrodowej, podłóg, palet, 
domów z drewna, maszyn i narzędzi, handlowców itd. Są to zarówno podmioty zaliczane do największych 
w kraju, jak i małe oraz średnie firmy. Wszyscy oni są równoprawnymi członkami IZBY. 

NASZE CELE i ZADANIA 
IZBA  chroni wspólne i indywidualne interesy swych członków, przede wszystkim reprezentując je wobec 
administracji rządowej oraz wobec Lasów Państwowych. Dbamy również o rozwój branży i jej 
nowoczesność. Szczególną wagę IZBA przykłada do poszukiwania nowych rynków zbytu dla swych 
Członków oraz do promocji ich produktów i możliwości. 

Dla tych celów realizujemy szereg codziennych zadań, a wśród nich:
 ● proponujemy, opiniujemy i wspieramy rozwiązania, które mogą zapewnić bezpieczeństwo 
   i stabilność dostaw surowca drzewnego z Lasów Państwowych, współpracując w tym celu
   z licznymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności z Ministerstwem Rozwoju
   Pracy i Technologii,  odpowiedzialnym za gospodarkę kraju;
 ●  gromadzimy i rozpowszechniamy wśród naszych Członków wartościowe informacje
   marketingowe; 
 ●  organizujemy misje handlowe do wielu krajów świata o nowych dla nas, chłonnych rynkach;
 ●  organizujemy wystawy i ekspozycje targowe, w kraju i zagranicą;
 ● organizujemy konferencje, sympozja i szkolenia;
 ●  śledzimy, opiniujemy i opisujemy ważne dla naszych Członków zmiany prawne;
 ●  dbamy o właściwy medialny wizerunek przemysłu drzewnego;

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W IZBIE
Żadna branża nie ma szans na rozwój i dobre wyniki, jeśli nie posiada swej silnej reprezentacji, zdolnej do 
walki o jej interesy. Członkowie Izby swoją  obecnością i składkami umożliwiają IZBIE pełnienie tej roli, 
przynoszącej korzyści im samym, a przy tym całemu przemysłowi drzewnemu w Polsce .
Ponadto nasi Członkowie:
 ●  korzystają z bezpłatnego dostępu do cennych informacji rynkowych;
 ●  uzyskują dostęp do stoisk i wystaw na renomowanych imprezach targowych na preferencyjnych
   warunkach;
 ●  mogą brać udział w misjach handlowych i wyjazdach szkoleniowych, poznając nowe rynki,   
  technikę i   technologię;
 ●  uzyskują możliwość i pomoc w nawiązywaniu szerokich kontaktów biznesowych;
 ●  mogą liczyć na pomoc naszej organizacji w każdej ważnej dla nich sprawie;

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców!
Deklarację członkowską wraz z niezbędnymi informacjami oraz Statut Izby znajdziecie Państwo na naszej 
stronie www.pigpd.pl 

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
ul. Gronowa 22/1301, 61-655 Poznań

tel. +48 61 668 90 41
 biuro@pigpd.pl ; www.pigpd.pl  

Projekt współfinansowany 
przez Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii

Prezydent Izby
Marek Kubiak
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SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND

Forest-based sector in Polish economy
The forest-based sector is an important element of Polish economy and a part of the global and 
European market in wood and products of wood processing. Forestry and the directly related to it wood 
sector¹ generate approximately 2.2% of Polish Gross Domestic Product (2018), of which forestry 
accounts for 0.3% and the wood sector for 1.9%. Forestry and the wood sector produce more than 3.6% 
of global production (approximately 0.3% and 3.3%, respectively) and 2.5% of gross value added (0.3% 
and 2.2%). Total employment in the forest-based sector in Poland was almost 0.4 million people in 2018, 
of which 11% was employed in forestry and 89% in the wood sector. Wood and wood products are also 
very important for foreign trade, for they account for approximately 9% of the export value and 4% of 
the import value. Furniture is one of the main commodity groups of Polish export (its share is almost 
5%).

Sawmilling industry as a basic element of the wood-processing chain in Poland
The sawmilling industry in Poland is especially important for the development of industries based on raw 
wood material. Placed at the beginning of the “wood processing chain”, the sawmilling industry supplies 
wood materials to industries manufacturing final products, inter alia, to the producers of builder’s 
carpentry and joinery products, flooring materials, packaging, and furniture. The scarcity and huge, 
difficult to unambiguously define, number of operating small and micro companies (often family 
companies, which solely render services or sometimes operate only periodically) is specific to Polish 
sawmilling industry. It is estimated that there are 9.3 thou. entities²  operating in the sawmilling industry, 
i.e. 14% of total number of companies in the wood sector and 30% of companies grouped in the 
traditionally understood wood industry³  (as at the end of 2019). In relation to the entities operating in 
Polish industry altogether and manufacturing, the sawmilling companies are 2.5% and 2.7%, 
respectively. Almost 92% of sawmilling companies employs fewer than ten people, 115 companies (1%) 
50 people and more, and only 14 companies (0.2%) are big entities employing more than 249 people. 
Sold production of the sawmilling industry in Poland accounts for approximately 21% of sold production 
value generated in the wood industry altogether (simultaneously it is 6% of sold production of the wood 
sector and 0.6% and 0.7%, respectively, of industry altogether and manufacturing) – fig.1.

1  The wood industry, pulp and paper industry together with paper processing, and furniture industry (acc. to Statistical Classification  
 of Economic Activities in the European Community (NACE) – section C, chapter 16 „Manufacture of wood and of products of wood
 and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials”, 17 “Manufacture of paper and paper products” 
 and 31 „Manufacture of furniture”).
2  Acc .  t o  t he  N a t i o n a l  O f fi c i a l  B u s i ne ss  Re g i st e r  –  R E G O N  ke pt  by  t he  P re s i d e nt  of  St a t i st i c s  P o l a nd .
3  Nace section C, chapter 16 „Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles 
 of straw and plaiting materials” (without furniture industry and pulp and paper industry and paper processing).
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Sektor leśno-drzewny w gospodarce Polski
Sektor leśno-drzewny jest ważnym elementem polskiej gospodarki. Jest też elementem światowego 
i europejskiego rynku drewna i produktów jego przerobu. Leśnictwo i bezpośrednio powiązany z nim 
sektor drzewny¹  generują (2018 rok) około 2,2% polskiego produktu krajowego brutto (z tego leśnictwo 
0,3%, a sektor drzewny 1,9%). Wytwarzają ponad 3,6% produkcji globalnej (odpowiednio leśnictwo 
i sektor drzewny - około 0,3% i 3,3%) i 2,5% wartości dodanej brutto (0,3% i 2,2%). Łączne zatrudnienie 
w sektorze leśno-drzewnym w Polsce wyniosło w 2018 roku prawie 0,4 mln osób, z tego 11% 
przypadało na leśnictwo, a 89% na sektor drzewny. Drewno i wyroby drzewne mają także duże 
znaczenie w wymianie handlowej z zagranicą. Stanowią około 9% wartości dostaw zagranicznych i 4% 
wartości towarów sprowadzanych do kraju. Jedną z głównych grup towarowych w polskim eksporcie są 
meble (z udziałem w wysokości blisko 5%).

Przemysł tartaczny podstawowym elementem łańcucha przerobu drewna w Polsce
Przemysł tartaczny ma w Polsce szczególne znaczenie dla rozwoju przemysłów opartych na surowcu 
drzewnym. Usytuowany na początku „łańcucha przerobu drewna” dostarcza materiały drzewne dla 
branż wytwarzających wyroby o charakterze finalnym: m.in. producentów wyrobów stolarki 
budowlanej, materiałów podłogowych, opakowań, mebli. 
Specyfiką polskiego tartacznictwa jest znaczne rozproszenie i duża, trudna do jednoznacznego 
określenia liczba faktycznie funkcjonujących firm małych i bardzo małych (często firm rodzinnych, 
o charakterze wyłącznie usługowym, niekiedy też działających tylko okresowo). Ocenia się, że 
w przemyśle tartacznym działa 9,3 tysięcy podmiotów² , tj. 14% firm całego sektora drzewnego i 30% 
firm zgrupowanych w tradycyjnie rozumianym przemyśle drzewnym³ (stan na koniec 2019 roku). 
W relacji do podmiotów działających w całym polskim przemyśle i w przetwórstwie przemysłowym 
firmy tartaczne stanowią 2,5% i 2,7%. Prawie 92% firm tartacznych zatrudnia mniej niż 10 osób, 115 firm 
(1%) – 50 i więcej osób, a tylko 14 firm (0,2%) to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające ponad 249 
pracowników. Produkcja sprzedana przemysłu tartacznego stanowi w Polsce około 21% jej wartości 
generowanej w całym przemyśle drzewnym (jest to jednocześnie 6% produkcji sprzedanej sektora 
drzewnego i odpowiednio 0,6% i 0,7% przemysłu ogółem i przetwórstwa przemysłowego) – rys. 1. 

1.  Przemysł drzewny, celulozowo-papierniczy z przetwórstwem papierniczym i meblarski (według Polskiej Klasyfikacji Działalności  
 ( PKD) – sekcja C, dział 16 „Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych 
 do wyplatania”, 17 “Produkcja papieru i wyrobów z papieru” i 31 „Produkcja mebli”).
2.  Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, prowadzonego przez GUS.
3.  PKD, sekcja C, dział 16 „ Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do  
 wyplatania” (bez meblarstwa oraz przemysłu celulozowo-papierniczego i przetwórstwa papierniczego).

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE
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In 2018 and in 2019 (estimate), the value of sold production of Polish sawmilling industry was 
approximately € 2 billion, meaning a more than 14% increase (in current prices) in relation to 2015. 
Almost 16% of its value was generated by micro companies employing fewer than 10 people. In Poland 
the sawmilling industry provides jobs for approximately 32 thou. people, who account for 29% of the 
employed in the wood industry and for 9% in the entire wood sector (in relation to industry altogether 
and manufacturing it is slightly more than 1%). 14% of the employed in the sawmilling industry work for 
small companies (which employ fewer than 10 people) – fig. 2. In the years 2015-2019 the average 
employment in the sawmilling industry in Poland increased more than 7%.

Although Polish sawmilling industry has considerable potential, it is characterised by relatively worse 
economic condition than the average of the other wood industries (recently their economic and financial 
results, especially in the case of the wood-based panel industry and builder’s carpentry and joinery, have 
been generally better than those achieved by industry altogether or manufacturing). This largely results 
from the specificity of the production processes of the sawmilling industry and the relatively low value 
added (reflected in the prices of sawmilling products). Huge dependence on the raw wood material 
prices is the reason why the relations between the incurred costs and gained incomes are less favourable 
than in the other wood industries. In the period 2015-2019 net profitability of Polish sawmilling industry 
ranged from 1.7% to 3.0%, while that of the wood industry ranged from 5.5% to 6.9% (and profitability 
of the entire wood sector ranged from 6.5% to 6.8%) – fig. 3. Usually, the sawmilling industry is the first 
to suffer from the problems emerging on the wood market, predominantly wood shortages and price 
increase. 

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute
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W 2018 roku, i jak się szacuje w 2019 roku, wartość produkcji sprzedanej polskiego tartacznictwa 
wyniosła około 2 mld €, co oznaczało jej wzrost w relacji do 2015 roku o ponad 14% (w cenach 
bieżących). Blisko 16% jej wartości przypadało na mikrofirmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Przemysł 
tartaczny daje też w Polsce pracę około 32 tys. osób. Skupia 29% zatrudnionych w przemyśle 
drzewnym i 9% w całym sektorze drzewnym (w relacji do przemysłu ogółem i przetwórstwa 
przemysłowego jest to niewiele ponad 1%). Miejscem pracy 14% pracowników branży tartacznej są małe 
firmy (o liczbie zatrudnionych mniejszej niż 10 osób) – rys. 2. W latach 2015-2019 przeciętne zatrudnienie 
wzrosło w przemyśle tartacznym w Polsce o ponad 7%.

Polski przemysł tartaczny, chociaż ma znaczny potencjał, charakteryzuje się relatywnie gorszą kondycją 
ekonomiczną niż przeciętnie pozostałe branże drzewne (ich wyniki ekonomiczno-finansowe, zwłaszcza 
przemysłu płyt drewnopochodnych i stolarki budowlanej, są w ostatnich latach na ogół lepsze niż 
przemysłu ogółem czy przetwórstwa przemysłowego). Jest to w dużym stopniu efektem specyfiki 
procesów produkcyjnych branży tartacznej i relatywnie niskiej wartości dodanej (znajdującej 
odzwierciedlenie w cenach wyrobów tartacznych). Duże uzależnienie od cen surowca drzewnego 
powoduje, że relacje między ponoszonymi kosztami, a uzyskiwanymi przychodami są mniej korzystne niż 
w innych branżach drzewnych. W latach 2015-2019 rentowność netto polskiego tartacznictwa wahała 
się od 1,7% do 3,0%, podczas gdy w przemyśle drzewnym było to od 5,5% do 6,9% (a w całym sektorze 
drzewnym – od 6,5% do 6,8%) - rys.3. Przemysł tartaczny zazwyczaj najszybciej odczuwa też problemy 
pojawiające się na rynku drewna, głównie ewentualne jego niedobory i wzrost cen. 

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE
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However, the prices of this industry’s products are relatively stiff, thus the increase in wood prices does 
not cause an automatic increase in the prices of the sawmilling industry products.
In the coming years the development of Polish sawmilling industry (as the development of wood sector 
and Polish economy) will largely depend not only on the situation on the wood market, but 
predominantly on the condition of global and European economy, especially the EU economy. The source 
of uncertainty are the actual consequences of Brexit, the intensifying trade war between USA and China, 
climate crisis, and possible escalation of conflicts in the Middle East and Ukraine. The foreseen serious 
slowdown of the global economy due to the coronavirus pandemic is a significant threat to the 
development of the sawmilling industry – the basic link in wood processing.

Base of raw wood material for the sawmilling industry in Poland
In Poland the sawmilling industry operates using a relatively abundant domestic base 
of raw wood material:
 - 9.3 million hectares of forests, including 77% stewarded by the State Forests,
 - 2617.9 million m3 of growing wood (gross merchantable bole) (4th place in the European Union),
   including 78% stewarded by the State Forests. 

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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Ceny produktów tego przemysłu charakteryzują się jednak stosunkowo małą elastycznością - wzrost 
cen drewna nie powoduje automatycznie wzrostu cen produktów tartacznictwa.
W nadchodzących latach rozwój polskiego przemysłu tartacznego (podobnie jak sektora drzewnego 
i polskiej gospodarki) będzie w dużym stopniu uzależniony nie tylko od sytuacji na rynku drewna, ale 
przede wszystkim od koniunktury w gospodarce globalnej i europejskiej, zwłaszcza unijnej. Źródłem 
niepewności pozostają faktyczne skutki brexitu, zaostrzająca się wojna handlowa pomiędzy USA 
i Chinami, kryzys klimatyczny i ewentualna eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. 
Istotnym zagrożeniem dla rozwoju branży tartacznej – podstawowego ogniwa przerobu drewna - staje 
się przewidywane obecnie poważne spowolnienie globalnej gospodarki jako skutku trwającej pandemii 
koronawirusa.

Baza surowca drzewnego dla przemysłu tartacznego w Polsce
Przemysł tartaczny funkcjonuje w Polsce w oparciu o stosunkowo zasobną krajową bazę surowca 
drzewnego:
- 9,3 mln ha lasów, w tym 77% w zarządzie Lasów Państwowych,
- 2617,9 mln m3 drewna (grubizny brutto) na pniu (4 miejsce w Unii Europejskiej), w tym 78% 
 w zarządzie Lasów Państwowych). 
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1 Merchantable bole – roundwood of at least 5 cm diameter at the small end (without bark) or at least 7 cm (with bark); 
 Large-size wood – roundwood of at least 14 cm diameter at the small end without bark (coniferous) or at least 22 cm 
 (non-coniferous);
 Medium-size wood – roundwood of at least 5 cm diameter at the small end (without bark) and a maximum diameter of 24 cm at  
 the large end without bark; 
 Small-size wood – roundwood of a maximum diameter of 5 cm at the large end without bark or of 7 cm with bark, calculated in  
 grouped pieces or in stacks. 
2 Wood from forest and from trees and shrubs outside the forest. Trees and shrubs outside the forest are productive and protective 
 clusters in public and private areas excluding forests and green land with cities and rural. The term do not include forests, forest 
 land and land designated for afforestation, in accordance with lawful decisions, orchards, plantations, forest and shrub nurseries, 
 cemeteries, estate green belts within cities and rural (city and rural parks, estate forests, public utility greenery), coastal belt 
 zones, home gardens and allotments, and trees and shrubs surrounding monumental places.

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute

Recently wood harvesting has systematically increased in Poland – to 46.7 million m3 in 2018 (a more 
than 12% increase in relation to 2015), of which 45.8 million m3 was wood from forests and 0.9 million 
m3 from afforested areas (table 1). 

Table 1  Wood removals by assortment in Poland in the years 2018-2019 

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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Pozyskanie drewna w ostatnich latach systematycznie w Polsce wzrastało – do 46,7 mln m3 w 2018 
roku (w stosunku do 2015 roku był to wzrost o ponad 12%). W tym było 45,8 mln m3 drewna z lasu i 0,9 
mln m3 drewna z zadrzewień (tabela 1). 

Tabela 1. Pozyskanie surowca drzewnego w Polsce w latach 2018-2019  

Sortymenty1

Pozyskanie drewna2

2018
2019

szacunek
1000 m3

Razem drewno 46711,2 44084,0
Grubizna: 44790,8 42076,0
· iglasta: 34594,1 32390,9

- drewno wielkowymiarowe ogólnego prze znaczenia 
(tartaczne)

14876,0 14240,0

- drewno wielkowymiarowe specjalne (okleinowe, łuszczarskie ) 87,7 102,0
- drewno średniowymiarowe dłużycowe (kopalniakowe ) 188,3 168,9
- drewno średniowymiarowe do przerobu przemysłowego 

(papierówka i pozostałe drewno do przerobu przemysłowego ) 
17558,7 16115,0

-

 

drewno średniowymiarowe opałowe

 

1883,4 1765,0
·

 

liściasta:

 

10196,7 9685,1
-

 

drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia 
(tartaczne)

 

2636,9 2590,0

-

 

drewno wielkowymiarowe specjalne (okleinowe, łuszczarskie ) 193,1 190,1
-

 

drewno średniowymiarowe do przerobu przemysłowego 
(papierówka I pozostałe drewno do przerobu przemysłowego) 

5248,9 4910,0

-

 

drewno średniowymiarowe opałowe

 

2117,8 1995,0
Drewno małowymiarowe :

 

1658,2 1730,0
-

 

do przerobu przemysłowego 

 

308,1 267,0
-

 

opałowe

 

1350,1 1463,0
Karpina

 

7,2 8,0
Zrębki leśne

 

255,0 270,0
Drewno do przerobu przemysłowego

 
41352,7 38853,0

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE

1 Grubizna – drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu powyżej 5 cm (bez kory) lub powyżej 7 cm (z korą). 
 Drewno wielkowymiarowe – drewno okrągłe o minimalnej średnicy w cieńszym końcu bez kory 14 cm (iglaste) lub 22 cm 
 (li ściaste). 
 Drewno średniowymiarowe – drewno okrągłe o minimalnej średnicy w cieńszym końcu bez kory 5 cm i maksymalnej średnicy 
 dolnej do 24 cm bez kory. 
 Drewno małowymiarowe – drewno okrągłe o średnicy dolnej (w grubszym końcu) do 5 cm bez kory lub 7 cm w korze, mierzone 
 w   sztukach grupowo lub w stosach. 
2 Drewno z lasu i z zadrzewień, tj. produkcyjnych i ochronnych nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych i prywatnych poza  
 lasami i terenami zieleni w miastach i wsiach. Do zadrzewień nie zalicza się: lasów i gruntów leśnych, gruntów przeznaczonych
 prawomocnymi decyzjami do zalesienia, sadów, plantacji oraz szkółek drzew i krzewów, cmentarzy, urządzonej zieleni w miastach 
 i wsiach (parki miejskie i wiejskie, lasy komunalne, zieleńce użyteczności publicznej), obszaru morskiego pasa nadbrzeżnego, ogrodów
 działkowych, nieruchomości otaczających obiekty zabytkowe.

Źródło: GUS; Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.
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Polish wood market’s specificity lies in the fact that one producer dominates the market – the State 
Forests National Forest Holding. In 2018 almost 95% of wood from forest originated from this supplier. 
The harvested raw material is dominated by coniferous wood (77%), and more than 88% of it is 
industrial wood intended for material processing (in 2018 the amount was 41.4 million m3, and in 2019 
estimated 38.9 million m3). It is assessed that the 2019 decrease in harvesting to 44.1 million m3 (more 
than 5% compared to the previous year) largely resulted from the necessity of fast managing huge 
amounts of wood (according to estimates approximately 10 million m3) from windfalls in the preceding 
two years (created by the hurricane in August 2017) and means return to wood harvesting in accordance 
with the 10-year plans of forest organisation. 
In Poland the sawmilling industry processes primarily large-size wood for general purposes. Recently, 
this wood accounted for 42%-43% of harvested industrial wood; however, faced with shortages of this 
assortment, the sawmilling industry also uses medium-size wood: sawlogs and wood for industrial 
processing. Harvesting of sawlogs (dominated by coniferous species, while their share has grown 
systematically in recent years from 82% in 2015 to 85% in the years 2018-2019) amounted to 17.5 
million m3 in 2018 and 16.8 million m3 in 2019 (fig. 4).

Most of harvested raw wood material is consumed in Poland. In 2018 5.6 million m3 of wood was 
exported (12% of the harvested volume), and in 2019 probably 4.4 million m3 (10%). Primary exported 
item is industrial wood – fuelwood export is relatively insignificant (in the period 2018-2019 it amounted 
to 244 thou. m3 and 150 thou. m3, respectively) – fig. 5. Demand for Polish wood is primarily generated 
by the European Union countries (in 2018 more than 48% of the exported raw material was sent to 
Germany), while China has become a new important export market for Polish wood – in 2018 9% of 
Polish wood exports was consumed by China (according to estimates, in 2019 China’s share within the 
geographical structure of Polish wood exports increased to 16%). On the other hand, wood import has 
been insignificant for the Polish wood market recently (mainly due to relatively high transport costs). 

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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Specyfiką polskiego rynku drewna jest dominacja jednego producenta – Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe. W 2018 roku prawie 95% drewna z lasu pochodziło od tego dostawcy. 
W pozyskiwanym surowcu przeważa drewno iglaste (77%), a ponad 88% ma charakter przemysłowy
 – służy do przerobu materiałowego (w 2018 roku było to 41,4 mln m3, a w 2019 roku, według 
szacunków – 38,9 mln m3). Ocenia się, że spadek pozyskania w 2019 roku do 44,1 mln m3 (o ponad 5% 
w stosunku do poprzedniego roku) był w dużym stopniu pochodną konieczności szybkiego 
zagospodarowania w poprzednich 2 latach dużych ilości drewna (szacowanych na około 10 mln m3) 
z wiatrołomów (powstałych w wyniku nawałnicy/huraganu w sierpniu 2017 roku) i oznacza powrót 
do pozyskiwania drewna zgodnie z 10-letnimi planami urządzenia lasu. 
Przemysł tartaczny przerabia w Polsce głównie drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia. 
W ostatnich latach stanowiło ono 42%-43% pozyskiwanego drewna o charakterze produkcyjnym. 
Jednak w sytuacji niedoborów tego sortymentu, branża wykorzystuje także drewno średniowymiarowe: 
dłużycowe i do przerobu przemysłowego. Pozyskanie drewna tartacznego (w którym przeważają 
gatunki iglaste, przy czym ich udział systematycznie w ostatnich latach wzrasta – z 82% w 2015 roku 
do 85% w latach 2018-2019) wynosiło 17,5 mln m3 w 2018 roku i 16,8 mln m3 w 2019 roku (rys. 4).

Pozyskiwany surowiec drzewny jest w przeważającej mierze zużywany w kraju. W 2018 roku na rynki 
zagraniczne trafiło 5,6 mln m3 drewna (12% wolumenu pozyskania), a w 2019 roku było to 
prawdopodobnie 4,4 mln m3 (10%). Jest to głównie drewno przemysłowe – eksport drewna opałowego 
jest relatywnie niewielki (w latach 2018-2019 wynosił odpowiednio 244 tys. m3 i 150 tys. m3) – rys. 5. 
Zapotrzebowanie na polskie drewno generują przede wszystkim kraje Unii Europejskiej (w 2018 roku 
ponad 48% eksportowanego surowca trafiło do Niemiec). Nowym, ważnym rynkiem jego zbytu stają się 
natomiast Chiny – w 2018 roku znalazło w tym kraju odbiorców 9% polskich dostaw drewna za granicę 
(szacuje się, że w 2019 roku ich udział w strukturze geograficznej eksportu drewna z Polski wzrósł do 
16%). Z kolei import nie miał w ostatnich latach istotnego znaczenia dla polskiego rynku drewna (głównie 
ze względu na relatywnie wysokie koszty transportu). 

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE
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In 2018 Poland imported 1.1 million m3 of raw wood material (2% of domestic harvesting volume), and 
the estimate for 2019 is 1.7 million m3 (which means that import increased to almost 4% in relation to 
domestic wood harvesting volume). Poland imports wood primarily from the EC countries, i.e. Latvia 
(20% of import in 2018), Slovakia (17%), Lithuania (17%), and Germany (13%). The geographical 
structure of wood import has significantly changed recently, i.e. only small amounts of wood originate 
from the formerly most important supplier – Belarus – due to the restrictions on wood export from this 
country. As in the case of wood export, the import of wood is also dominated by industrial wood. Poland 
imports only small amounts of – in the period 2018-2019 its import amounted to approximately 
60 thou. m3.

Foreign trade in sawlogs is also of importance for the sawmilling industry in Poland. Recently a drop in 
the share of sawlogs within the industrial wood exports has been observed due to the growing national 
demand – in 2018 the share dropped to 38% (2 million m3), while in 2015 it was 54% (1.3 million m3). 
Poland's main exports are coniferous sawlogs (in 2015 it accounted for 90% of total sawlogs export and 
in 2018 for 79%) – table 2.

*  Based on CN classification (Combined Nomenclature); volume – conversion from mass (tonnes) using standard conversion factors  
 of UNECE/FAO.
*  Since 2016 including 4403 11/12 (wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared, treated with 
 paint, stains, creosote or other preservatives – coniferous and non-coniferous).

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute

Fig. 5 Foreign trade in industrial roundwood in Poland in the years 2015-2019

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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Do kraju sprowadzono w 2018 roku 1,1 mln m3 surowca drzewnego (2% wolumenu krajowego 
pozyskania), a w 2019 roku było to szacunkowo 1,7 mln m3 (w stosunku do wielkości pozyskania drewna 
w kraju oznaczało to wzrost importu do blisko 4%). Do Polski drewno trafia przeważnie z obszaru 
Wspólnoty – z Łotwy (20% dostaw w 2018 roku), Słowacji (17%), Litwy (17%) i Niemiec (13%). Struktura 
geograficzna importu drewna uległa w ostatnich latach istotnej zmianie - tylko niewielkie jego ilości 
pochodzą od dotychczas najważniejszego dostawcy, tj. Białorusi (ze względu na ograniczenie możliwości 
eksportu drewna w tym kraju). Podobnie jak w wypadku eksportu drewna, również w jego imporcie, 
dominuje drewno przemysłowe. Do kraju sprowadza się tylko niewielkie ilości drewna opałowego
– w latach 2018-2019 jego dostawy wynosiły około 60 tys.m3.

Dla przemysłu tartacznego w Polsce znaczenie ma także wymiana handlowa z zagranicą drewnem 
tartacznym. W eksporcie zauważalny jest w ostatnich latach (ze względu na rosnący krajowy popyt) 
spadek jego udziału w dostawach drewna przemysłowego na rynki zagraniczne - w 2018 roku do 38% 
(2 mln m3), podczas gdy w 2015 roku było to 54% (1,3 mln m3). Z kraju eksportuje się głównie iglaste 
drewno tartaczne (w 2015 roku było to 90% jego dostaw ogółem, a w 2018 roku 79%) – tabela 2.

*  Na podstawie klasyfikacji CN (Combined Nomenclature); wolumen – przeliczenie z masy (tony) przy zastosowaniu standardowych  
 przeliczników UNECE/FAO.
*  Od 2016 roku łącznie z CN 4403 11/12 (drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, malowane,  
 bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, z drzew iglastych i liściastych).

Źródło: GUS; Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.

Rys. 5. Wymiana handlowa z zagranicą drewnem do przerobu przemysłowego 
w Polsce w latach 2015-2019

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE



20 Polish Economic Chamber of the Wood Industry

Table 2  Sawlogs exports and imports in Poland in the years 2015-2018 

On the other hand, the sawlogs share within the industrial wood import ranged from 8% in 2015 (199 
thou. m3) to almost 13% in 2018 (141 thou. m3). Import is also dominated by coniferous species, whose 
share within the sawlogs import ranged from 62% in 2015 to 79% in 2018.

Products of the sawmilling industry in Poland
The basic product of the sawmilling industry is sawnwood of various processing stages. However, not all 
companies operating in this industry are solely sawmills. The sawmilling industry, apart from 
sawnwood, also produces structural elements, flooring materials, wall panelling, wooden packaging, 
pallets, wooden garden products etc. 
Recently the value of sales of the sawmilling industry products in Poland was approximately € 1 billion 
(fig. 6)¹, which was 16.8% of total sales of the wood industry products in 2015 and 15.6% in 2018. In 
relation to the sales of all wood products, i.e. products of the entire wood sector, in the years 2015-2018 
it was 4.3% and 3.9%, respectively, and in relation to the sales of the products of industry altogether and 
manufacturing approximately 0.4%.

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND

1    Sold production of products acc. to the Statistical Classification of Products by Activity (CPA), Version 2.1.

*  Based on CN classification (Combined Nomenclature); volume – conversion from mass (tonnes) using standard conversion factors  
 of UNECE/FAO. 

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute
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*  Na podstawie klasyfikacji CN (Combined Nomenclature); wolumen – przeliczenie z masy (tony) przy zastosowaniu standardowych  
 przeliczników UNECE/FAO. 

Źródło: GUS; Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Drewno 
tartaczne

 Eksport Import
mln m3

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 
2019 

 

szacunek

 
2015 2016 2017 2018 2019 

szacunek
-

 
iglaste

 
1,2

 
1,2

 
1,1

 
1,6

 
1,5

 
0,1 0,07 0,1 0,1 0,2

-
 
liściaste

 
0,1

 
0,2

 
0,2

 
0,4

 
0,3

 
0,1 0,06 0,05 0,03 0,03

Razem
 

1,3
 

1,4
 

1,3
 

2,0
 

1,8
 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

Tabela 2. Eksport i import drewna tartacznego w Polsce w latach 2015-2018  

Z kolei w imporcie drewna przemysłowego drewno tartaczne stanowiło od 8% w 2015 roku (199 tys. m3) 
do blisko 13% w 2018 roku (141 tys. m3). Dominują w nim także gatunki iglaste (z udziałem w imporcie 
drewna tartacznego od 62% w 2015 roku do 79% w 2018 roku).

Wyroby przemysłu tartacznego w Polsce 
Podstawowym produktem przemysłu tartacznego są materiały tarte o różnym stopniu przetworzenia. 
Nie wszystkie firmy działające w tej branży są jednak wyłącznie tartakami – w tym przemyśle oprócz 
materiałów tartych produkuje się również elementy konstrukcyjne, materiały podłogowe, boazerie, 
opakowania z drewna, palety, małą architekturę ogrodową itp. Wartość sprzedaży wyrobów polskiego 
tartacznictwa kształtowała się w ostatnich latach na poziomie około 1 mld € (rys. 6)¹. Stanowiło to od 
16,8% w 2015 roku do 15,6% w 2018 roku łącznej sprzedaży wyrobów przemysłu drzewnego. W relacji 
do sprzedaży wszystkich wyrobów drzewnych, tj. wyrobów całego sektora drzewnego, było to w latach 
2015-2018 odpowiednio 4,3% i 3,9% (a w stosunku do sprzedaży wyrobów przemysłu ogółem 
i przetwórstwa przemysłowego - około 0,4%).

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE

1   P rodukcja sprzedana wyrobów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).
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*  Since 2016 including impregnated and non-impregnated sleepers. Data concern economic entities employing more than nine  
 people. 

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute

 1 Statistic reporting is obligatory for sawmilling companies employing more than nine people. Moreover, statistic reporting of some
  companies does not allow for manufactured sawnwood consumed directly in further processing (reporting only allows for the
 production of sawnwood intended for sale).

According to official reporting, Poland produces approximately 5 million m3 of sawnwood annually, of 
which 88% are coniferous species (table 3). However, it is estimated that these values are considerably 
understated¹. The estimates based on harvesting and sales of sawlogs (which allow for the balance of 
foreign trade in sawlogs and the assumed sawing efficiency), tell us that recently the annual production 
of sawnwood ranged from 8.6 million m3 in 2015 to 9.4 million m3 in 2018. In 2019, due to the fall in 
h a r ve st i n g  a nd  s a le s  of  s aw lo g s,  t he  p rod u c t i o n  of  s aw nwood  a ls o  d e c re a s e d 
– probably to 8.6 million m3.

Table 3  Production of major sawmilling industry wood products in Poland in the years 2015-2019

It is probable that in 2019 the production of veneers, which was 21-23 thou. m3 in the last years, also 
decreased due to the shortages of appropriate, high-quality veneer logs, while an upward trend was 
observed in the case of production of most types of flooring materials (including mosaic floors) and 
pallets.

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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Zgodnie z oficjalną sprawozdawczością, w Polsce produkuje się rocznie około 5 mln m3 materiałów 
tartych, z tego 88% to gatunki iglaste (tabela 3).Ocenia się jednak, że są to wielkości znacząco zaniżone¹. 
Na podstawie pozyskania i sprzedaży drewna tartacznego szacuje się (przy uwzględnieniu salda handlu 
zagranicznego tym drewnem oraz założonej wydajności przetarcia), że roczna produkcja materiałów 
tartych wahała się w ostatnich latach od 8,6 mln m3 w 2015 roku do 9,4 mln m3 w 2018 roku. W 2019 
roku, w związku ze spadkiem pozyskania i sprzedaży drewna tartacznego zmniejszyła się także 
produkcja materiałów tartych – prawdopodobnie do 8,6 mln m3.

W 2019 roku spadła prawdopodobnie również produkcja oklein, która utrzymywała się w ostatnich 
latach na poziomie 21-23 tys. m3 (z powodu niedoborów odpowiedniego, wysokiej jakości drewna 
okleinowego). Tendencje wzrostowe utrzymują się natomiast w produkcji większości rodzajów 
materiałów podłogowych (w tym mozaiki) oraz palet. 

*  Od 2016 roku łącznie z podkładami impregnowanymi i nieimpregnowanymi. Podmioty o liczbie pracujących ponad 9 osób.
 
Źródło: GUS; Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.

Wyroby drzewne 2015 2016 2017 2018 2019 
szacunek

Materiały tarte (1000 m3) wg GUS* 4835 4945 5031 5013 4940
- iglaste 4315 4356 4419 4400 4360
- liściaste 520 589 612 612 580
Materiały tarte (1000 m3) – szacunek Ł-ITD 8590 8870 9160 9400 8580
- iglaste 6970 7310 7720 8090 7400
-

 

liściaste

 

1620 1560 1440 1310 1180
Okleiny

 

(1000

 

m3)

 

20,5 22,4 22,6 22,0 21,0
Materiały podłogowe

 

(z wyłączeniem płyt podłogowych ) (1000 m2) 6993 6511 6708 6848 6900
Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe (1000 m2) 2051 2007 2068 2327 2500
Połączone płyty podłogowe, z

 
wyłączeniem płyt na podłogi 

mozaikowe (1000 m2)

 
60205 63908 66845 61971

6050
0

Palety płaskie i skrzyniowe
 

(mln sztuk)
 

101,2 106,7 122,3 141,7 142,5

Tabela 3. Produkcja ważniejszych wyrobów drzewnych przemysłu tartacznego w Polsce 
w latach 2015-2019
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 1 Sprawozdawczością objęte są firmy tartaczne zatrudniające ponad 9 osób. Ponadto część firm nie uwzględnia w sprawozdawczości  
 wyprodukowanych materiałów tartych zużytych bezpośrednio do dalszego przerobu (wykazuje tylko produkcję materiałów tartych
 przeznaczonych na sprzedaż).
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Demand for Polish sawnwood is also created by foreign consumers (fig. 7). Recently Poland’s export of 
sawnwood ranged from 0.7 million m3 in 2015 to 1 million m3 in 2018 (the estimate for 2019 is 1.2 million 
m3) and it was primarily coniferous sawnwood (0.8 million m3 in 2018, i.e. 82% of total sawnwood 
export). The species structure of sawnwood export is dominated by pine (77% of coniferous sawnwood 
export in 2018) and spruce (14%). Major consumer of these exports is the European Union – in 2018 more 
than 97% of coniferous sawnwood was exported to the EU countries, mainly to Germany (31%), Italy 
(18%), and France (11%). Export of non-coniferous sawnwood is relatively insignificant and has not 
exceeded 0.2 million m3 recently. In terms of species, it is dominated by oak (51% in 2018) and beech 
(34%). Compared to coniferous sawnwood, a relatively large amount of non-coniferous sawnwood is 
exported to the non-EC countries (almost 36% in 2018), including China (27% in 2018). In 2018 non-
coniferous sawnwood was also exported to Lithuania (18%) and Germany (14%).

On the other hand, sawnwood import increased from 1 million m3 in 2015 to 1.3 million m3 in 2018 and to 
estimated 1.4 million m3 in 2019. The import is also dominated by coniferous sawnwood (in 2018 its 
import amounted to almost 1 million m3 and 78% of total sawnwood import). The primary imported 
coniferous sawnwood is pine (69% of coniferous sawnwood import in 2018) and spruce (21%). 
Coniferous sawnwood is imported to Poland from both the non-EC countries and the EU countries. In 
2018 it was imported from Belarus (33%), Ukraine (17%), and Sweden (15%). In 2018 Poland also 
imported 0.3 million m3 of non-coniferous sawnwood (its import in previous years was at a similar 
level).  The primary imported species are oak (44% of imported no-coniferous sawnwood) and birch 
(19%). Poland imports non-coniferous sawnwood mainly from the non-EU countries (69% in 2019). In 
2018 non-coniferous sawnwood was imported from Ukraine (40%), Russia (17%), and Germany (16%). 
Sawnwood of various tropical species constituted only a small percentage of the imported non-
coniferous sawnwood (4%-6% recently) – in 2018 the import of tropical species sawnwood amounted to 
approximately 17 thou. m3.

Fig. 7 Foreign trade in sawnwood in Poland in the years 2015-2019

*  Since 2016 including impregnated and non-impregnated sleepers.

Source: Statistics Poland; Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute
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Popyt na polskie materiały tarte kreują również odbiorcy zagraniczni (rys. 7). W ostatnich latach 
eksportowano ich z kraju od 0,7 mln m3 w 2015 roku do 1 mln m3 w 2018 roku (szacuje się, że w 2019 
roku było to 1,2 mln m3). Są to głównie materiały iglaste (0,8 mln m3 w 2018 roku, tj. 82% całkowitego 
eksportu materiałów tartych). W ich strukturze gatunkowej przeważa sosna (77% eksportu iglastych 
materiałów tartych w 2018 roku) i świerk (14%). Do ich głównych odbiorców należy zaliczyć Unię 
Europejską – w 2018 roku ponad 97% dostaw materiałów iglastych trafiło na rynki unijne, głównie do 
Niemiec (31%), Włoch (18%) oraz Francji (11%). Eksport materiałów liściastych jest stosunkowo 
niewielki i w ostatnich latach nie przekroczył 0,2 mln m3. Pod względem gatunkowym w ich eksporcie 
dominuje dąb (w 2018 roku stanowił 51%) i buk (34%). W porównaniu z materiałami iglastymi, 
relatywnie dużo (w 2018 roku prawie 36%) eksportowanych materiałów liściastych trafia na rynki 
krajów nienależących do Wspólnoty, w tym do Chin (w 2018 roku 27%). W 2018 roku znalazły one 
odbiorców również na Litwie (18%) oraz w Niemczech (14%).

Z kolei import materiałów tartych wzrósł z 1 mln m3 w 2015 roku do 1,3 mln m3w 2018 roku 
i szacunkowo - 1,4 mln m3 w 2019 roku. W imporcie także przeważają materiały iglaste (w 2018 roku ich 
dostawy do kraju wyniosły blisko 1 mln m3 i stanowiły 78% całości importu materiałów tartych). 
Z gatunków iglastych importuje się głównie sosnę (69% dostaw zagranicznych materiałów iglastych 
w 2018 roku) i świerk (21%). Sprowadzone do kraju materiały iglaste pochodzą zarówno z krajów 
pozaunijnych, jak i obszaru Wspólnoty. W 2018 roku - z Białorusi (33%), Ukrainy (17%) oraz Szwecji 
(15%). W 2018 roku do Polski sprowadzono także 0,3 mln m3 materiałów liściastych (w poprzednich 
latach ich import utrzymywał się na podobnym poziomie). Sprowadza się głównie dąb (44% 
importowanych materiałów liściastych) i brzozę (19%). Dostawy do Polski trafiają przede wszystkim 
spoza obszaru Unii Europejskiej (w 69% w 2019 roku). W 2018 roku materiały liściaste importowano 
z Ukrainy (40%), Rosji (17%) oraz Niemiec (16%). Tylko niewielki odsetek (w ostatnich latach 4%-6%) 
sprowadzanych materiałów liściastych stanowiły materiały z różnych gatunków drewna tropikalnego 
(w 2018 roku było to około 17 tys. m3).

Rys. 7. Handel zagraniczny materiałami tartymi w Polsce w latach 2015-2019

*  Od 2016 roku łącznie z podkładami impregnowanymi i nieimpregnowanymi.

Źródło: GUS; Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.
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Wooden construction as a stimulus of the development of the housing market in Poland
The sawmilling industry and its potential are important for the development of the construction industry 
in Poland, especially of wooden construction which may be the answer to many current key challenges 
resulting from the sustainable development paradigm, which assumes that economic growth considers 
social and environmental issues. The attractiveness of wooden constructions resides in its features, 
such as: the relatively short construction time, low weight of the structure, energy-saving and low-
emission characteristics, durability, the fact that it is resident-friendly (including the positive effect on 
the resident’s heath) and environment-friendly or easy to convert or modernise. Polish state policy 
regards eco-construction, which in Poland also includes wooden construction, as one of strategic 
sectors, which may be a driver of the Polish economy development, and as one of so-called flag-ship 
projects, i.e. programmes whose implementation is especially important for the attainment of the set 
development goals of the country (with this end in view, inter alia, the company Polskie Domy Drewniane 
S.A. was established). According to the priorities of Polish housing policy, Poland is also a country where 
wooden construction is to be a larger than before stimulus of the housing development in the coming 
years. In medium-term (till 2030) the innovative technologies, making it possible to erect energy-saving 
wooden buildings (also multi-storey), are to facilitate the reduction of a housing deficit (observed for 
many years in Poland and estimated to be, according to different sources, 1.3-2.2 million dwellings), 
provided an appropriate housing development strategy is implemented. 
Wooden construction, which in Poland is largely based on the resources and capacity of the sawmilling 
industry, has high development potential, which has not been fully utilised until now. It is estimated that 
approximately 800 companies producing 5000 wooden houses annually operate in Poland (6-7% of 
single-family houses put in commission annually). The demand for Polish wooden houses is largely 
created by foreign customers. Approximately 4000 wooden houses are constructed annually outsize 
Poland (while the import of wooden houses is insignificant and estimated to be approximately 50 pieces 
annually). It is assessed that there are actual premises for the systematic development of wooden 
construction through the creation of a market in it and the demand for wooden houses (through, inter 
alia, change of the perception of this type of construction in society), and thus for increasing its share 
within the structure of the entire housing construction. This, however, requires a series of actions at the 
national level and of strategic nature, which will define the housing and construction policies in Poland 
anew, and the development of tools which will allow effective implementation of these policies into 
economic practice.

Special role of the industry self-government in Poland at the time of crisis...
A common challenge to wood industries – common actions
The year 2020 surprised all, also the wood industries, with the coronavirus pandemic. The current 
situation in Europe and on the global markets is unprecedented. Many countries closed their borders. In 
Poland the state of epidemic was declared. Factories are being closed, also sawmilling companies and 
those processing wood further, including furniture factories. Although the government worked up so-
called “anti-crisis shield”, i.e. a set of actions and legislative solutions aimed at reduction of the negative 
economic effects connected with the declaration of the state of epidemic on the territory of Poland and 
with limitations resulting from it, many entrepreneurs (both from the SME sector and the large company 
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Budownictwo drewniane stymulatorem rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce
Przemysł tartaczny i jego potencjał mają w Polsce istotne znaczenie dla rozwoju budownictwa, w tym 
zwłaszcza budownictwa drewnianego. Budownictwo drewniane może być bowiem odpowiedzią na wiele 
aktualnie kluczowych wyzwań wynikających z paradygmatu zrównoważonego rozwoju zakładającego 
uwzględnienie aspektów społecznych i środowiskowych w rozwoju gospodarczym. Przede wszystkim 
ze względu na swoje cechy, takie jak relatywnie krótki czas budowy, mały ciężar konstrukcji, 
energooszczędność i niskoemisyjność, przyjazność dla mieszkańców (w tym pozytywny wpływ na ich 
zdrowie) i środowiska naturalnego, czy też trwałość i łatwość przebudowy lub modernizacji. 
Ekobudownictwo, a za takie uznane zostało w Polsce także budownictwo drewniane, zostało w polityce 
państwa zaliczone do sektorów strategicznych, mogących być motorem rozwoju polskiej gospodarki i do 
tzw. projektów flagowych, tj. programów, których realizacja ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia 
zakładanych celów rozwojowych kraju (dla ich realizacji powołana została m.in. spółka Polskie Domy 
Drewniane S.A.). Zgodnie z priorytetami polityki mieszkaniowej państwa, budownictwo drewniane ma 
być także w Polsce w nadchodzących latach – w większym niż dotychczas zakresie - stymulatorem 
rozwoju mieszkalnictwa. Innowacyjne technologie pozwalające na szybkie wznoszenie 
energooszczędnych budynków drewnianych, także wielopiętrowych, mają umożliwić w perspektywie 
średniookresowej (do 2030 roku), przy odpowiedniej strategii rozwoju mieszkalnictwa, redukcję 
utrzymującego się w Polsce od wielu lat deficytu mieszkaniowego (szacowanego, według różnych 
źródeł, na 1,3-2,2 mln mieszkań). 
Budownictwo drewniane, bazujące w Polsce w istotnej mierze na zasobach i możliwościach przemysłu 
tartacznego, ma duży potencjał rozwojowy, który jednak, jak dotychczas, nie jest w pełni wykorzystany. 
Szacuje się, że w kraju działa około 800 firm stawiających/wykonujących w Polsce 5000 domów z 
drewna rocznie (6-7% oddawanych w kraju rocznie do użytku budynków jednorodzinnych). Popyt na 
polskie domy z drewna kreują w dużym stopniu także odbiorcy zagraniczni. Około 4000 domów z 
drewna rocznie stawiane/wykonywane jest poza krajem (natomiast import domów z drewna jest 
niewielki i szacowany jest na około 50 sztuk rocznie). Ocenia się, że istnieją realne przesłanki do 
systematycznego rozwoju tego budownictwa poprzez wykreowanie jego rynku i popytu na domy z 
drewna (poprzez m.in. zmianę postrzegania tego rodzaju budownictwa w społeczeństwie), a efekcie 
zwiększenie jego udziału w strukturze całego budownictwa mieszkaniowego. Wymaga to jednak podjęcia 
szeregu działań na poziomie krajowym, o charakterze strategicznym, na nowo definiujących politykę 
mieszkaniową i budowlaną w Polsce i opracowanie instrumentów skutecznie wdrażających jej założenia 
do praktyki gospodarczej.

Szczególna rola samorządu branżowego w Polsce w czasach kryzysu
Wspólny problem branż drzewnych – wspólne działania
Rok 2020 zaskoczył wszystkich, także branże drzewne, pandemią koronawirusa. Obecna sytuacja 
w Europie i na światowych rynkach jest bez precedensu. Wiele krajów zamknęło granice. W Polsce 
wprowadzony został stan epidemii. Zamykane są zakłady produkcyjne, również tartaczne i dalszego 
przetwórstwa drewna, w tym meblarskie. Jakkolwiek Rząd opracował tzw. tarczę antykryzysową, czyli 
pakiet działań i rozwiązań legislacyjnych, których celem jest redukcja negatywnych skutków 
ekonomicznych związanych z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii i wynikającymi z tego
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sector) assess these actions as insufficient to diminish loses which are already suffered by some. 
Due to the precedential nature of this phenomenon and the fact that we are at the beginning of this 
dynamically developing state of threat, at the time being it is difficult both to determine the duration of 
this extraordinary state and to assess its short- and long-term consequences for Polish wood industry, 
including the sawmilling industry. However, it is anticipated that for a dozen or so months Polish 
entrepreneurs will have to act in the conditions of limited demand and supply. After only few weeks the 
industry is already suffering from clear symptoms of economic slowdown. A decrease in production and 
sale, gradual company closures, and financial effects resulting from the incapability of delivering on the 
long-term contracts concerning collection of wood from the dominant producer (the State Forests NFH 
delivers 95% of wood to Polish market) are only few of many challenges which already have to be faced 
by wood companies, including sawmilling companies. 

In this extraordinary situation the industry self-government has been very active, especially the Polish 
Economic Chamber of Wood Industry, which cooperates with, inter alia, the Polish National Committee of 
EPAL and the Wood Industry Association. With the view of survival of wood companies and their future 
development, their representatives canvass the state authorities for protective measures that would 
consider the specificity of the wood industries in Poland, especially in terms of the conditions of supply of 
domestic raw wood materials and the lines of its sale. It should be noted that when individual countries 
isolate themselves and former supply chains are broken, the relatively high degree of self-sufficiency in 
terms of supplies from the domestic raw material base may turn out to be favourable and secure local 
manufacturing of wood products by Polish producers (at least for some time). However, the relatively 
high dependence on export throughout the value chain becomes a significant issue, especially in the case 
of furniture production, manufacturing of flooring materials or building materials. At the time of crisis, 
some earlier actions of the Chamber are also very useful, for they resulted in new modern tools 
facilitating trade and access to information bases and latest knowledge in various fields (inter alia, 
www.pigpd.pl, providing information on limitations and periodical extraordinary legislative solutions or 
on the changes of dates of the industry conferences, fair and other events). 

Changes in R&D conducive to innovation in the sawmilling industry in Poland
The global crisis revealed the weaknesses of operating within the network of global links and 
dependencies. In the long term it will be necessary not only to defeat the effects of the crisis but also to 
operate in the conditions of increased competition. All market players will have to re-define their 
business models and development strategies. It will be necessary to reduce loses, re-link the broken 
supply chains, and accelerate changes in the field of digitalisation and automation. Innovativeness will 
gain in importance in different spheres of operation of companies, including sawmilling companies. In 
Poland these processes should be supported by the reform of science and research. The scientific policy 
of the state clearly accents the importance of linking education, research and theory with practice (the 
“Constitution for Science” Act, https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-2). 
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ograniczeniami, to jednak wielu przedsiębiorców (zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
jak i zakładów dużych) ocenia je jako niewystarczające dla ograniczenia już powstających strat. 
Ze względu na precedensowy charakter zjawiska i początkową dopiero fazę dynamicznie zmieniającego 
się stanu zagrożenia, obecnie trudne jest zarówno określenie czasu trwania tego nadzwyczajnego stanu, 
jak i ocena jego krótko- i długofalowych konsekwencji dla polskiego przemysłu drzewnego, w tym 
tartacznictwa. Przewiduje się jednak, że przez kilkanaście miesięcy polscy przedsiębiorcy będą musieli 
działać w warunkach ograniczonego popytu i podaży. kilku tygodniach, przemysł ten już doświadcza 
wyraźnych oznak spowolnienia gospodarczego. Spadek produkcji i sprzedaży, stopniowe zamykanie 
firm, finansowe skutki wynikające z niemożności wywiązania się z długofalowych umów dotyczących 
odbioru drewna od dominującego producenta (Lasy Państwowe zaopatrują polski rynek w 95%) 
- to tylko kilka z licznych wyzwań, jakie już się pojawiły przed firmami z branż drzewnych, w tym 
tartacznej. 

W tej nadzwyczajnej sytuacji, bardzo aktywnie działa branżowy samorząd gospodarczy, zwłaszcza 
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, która współpracuje m.in. z Polskim Komitetem 
Narodowym EPAL oraz Stowarzyszeniem Przemysłu Drzewnego. Mając na uwadze przetrwanie firm 
drzewnych i ich przyszły rozwój, przedstawiciele przedsiębiorców drzewnych zabiegają u organów 
państwa o uwzględnienie w rozwiązaniach ochronnych, specyfiki branż drzewnych w Polsce, zwłaszcza 
w sferze warunków dostaw krajowego surowca drzewnego oraz kierunków jego zbytu. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że w sytuacji izolowania się poszczególnych krajów i zrywania dotychczasowych 
łańcuchów dostaw, relatywnie wysoki stopień samozaopatrzenia w drewno z krajowej bazy surowcowej 
może się okazać o tyle korzystny, że zapewni (przynajmniej przez jakiś czas) zdolność polskich 
producentów wyrobów z drewna do lokalnego wytwarzania produktów. Istotnym problemem staje się 
jednak fakt stosunkowo dużego uzależnienia od eksportu w całym łańcuchu wartości, zwłaszcza w 
produkcji mebli, materiałów podłogowych czy materiałów dla budownictwa. W dobie kryzysu bardzo 
przydatne okazują się też wcześniejsze działania Izby, których efektem jest posiadanie nowoczesnych 
narzędzi ułatwiających wymianę handlową oraz dostęp do baz informacyjnych i najnowszej wiedzy 
z różnych dziedzin (m.in. www.pigpd.pl, dostarczanie informacji o ograniczeniach i okresowych 
nadzwyczajnych rozwiązaniach legislacyjnych, czy o zmianach terminów branżowych konferencji, 
imprez targowych i innych wydarzeń). 

Zmiany w sferze R&D sprzyjające innowacjom w przemyśle tartacznym w Polsce
Globalny kryzys wykazał słabości funkcjonowania w sieci globalnych powiązań i uzależnień. 
W perspektywie długofalowej niezbędne będzie nie tylko pokonanie skutków kryzysu, ale i działanie 
w warunkach zwiększonej konkurencji. Wszyscy gracze rynkowi będą musieli zredefiniować swoje 
modele biznesowe i strategie rozwojowe. Potrzebne będzie nadrobienie strat, ponowne powiązanie 
zerwanych łańcuchów dostaw, przyspieszenie zmian w zakresie cyfryzacji i automatyzacji. Jeszcze 
większe znaczenie będzie miała innowacyjność i to w różnych sferach funkcjonowania firm, w tym 
również tartacznych. W Polsce tym procesom powinna sprzyjać reforma sfery nauki i badań. W polityce 
naukowej państwa wyraźnie akcentuje się rangę łączenia edukacji i badań oraz teorii z praktyką (ustawa 
„Konstytucja dla Nauki”, https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-2). 
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As regards the wood industry and the sawmilling industry, there are two faculties of wood technology in 
Poland (in Poznan and Warsaw) and, additionally, many other higher education institutions (polytechnical 
and artistic) which offer attractive education programmes useful in the wood industry. Modern R&D units 
at industrial companies have also been developing dynamically (laboratories, constructional offices and 
construction-technological offices, study and project offices etc.). Research and initiatives, from which 
they can benefit, are also carried out in innovation centres or technology transfer centres and in clusters. 
A relatively new solution is the concept of so-called implementation doctorate (having the financial 
support of the ministry of science), which would facilitate adjusting research to individual needs of 
companies and fast implementation of the research results into economic practice.

The establishment of the Łukasiewicz Research Network on April 1st, 2019, was an impulse to increase 
the commercial offer of science directed at economy, for the Network is to deliver attractive, complete 
and competitive business solutions in various fields (automatics, chemistry, biomedicine, ICT, materials, 
and advanced manufacturing). The goal of the Network is to conduct application research and 
development works important for the implementation of the economic, innovation and science policies 
of Poland. The establishment of the Network is to improve knowledge transfer from science to economy, 
create more effective cooperation between its institutes, enhance coordination of research topics, and 
help gather knowledge and resources in individual thematic fields. With its 8000 employees and 35 
research institutes (at present) located in 11 Polish cities, the Łukasiewicz Research Network is the third 
largest research network in Europe (https://lukasiewicz.gov.pl). The Wood Technology Institute in
Poznan also became part of the Network. The Institute creates innovative solutions directly for the 
wood-based industries (www.itd.poznan.pl) and offers research services carried out by its Accredited 
Testing Laboratory as well as certification services rendered by its Certification Centre of Wood Industry 
Products. 

Authors:
prof. dr hab. Ewa Ratajczak and mgr Gabriela Bidzińska 

– Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute, Poznan, Poland

The Polish Economic Chamber of Wood Industry, Poznan, Poland
Poznan, March 2020

SAWMILLING INDUSTRY IN POLAND
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W odniesieniu do drzewnictwa i przemysłu tartacznego w Polsce funkcjonują dwa wydziały technologii 
drewna (w Poznaniu i Warszawie), a dodatkowo wiele innych uczelni (politechnicznych i artystycznych) 
oferuje atrakcyjne programy kształcenia przydatne w drzewnictwie. Dynamicznie rozwijają się też 
nowoczesne jednostki r&d działające w przedsiębiorstwach przemy-słowych (laboratoria, biura 
konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, biura studiów i projektów itp.). Badania i inicjatywy im 
sprzyjające podejmowane są też w centrach innowacji lub transferu technologii oraz w klastrach. 
Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest też koncepcja tzw. doktoratu wdrożeniowego (wspieranego 
finansowo przez resort nauki), pozwalającego na dostosowanie badań do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstw i szybkie wdrożenie ich wyników do praktyki gospodarczej.
Impulsem do zwiększenia oferty komercyjnej dla gospodarki ze strony nauki było utworzenie 1 kwietnia 
2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz, która ma dostarczać atrakcyjnych, kompletnych 
i konkurencyjnych rozwiązań biznesowych w różnych w obszarach (automatyki, chemii, biomedycyny, 
teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania). Jej celem jest prowadzenie badań 
aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, innowacyjnej i naukowej 
państwa.  Utworzenie Sieci ma przyczynić się do poprawy transferu wiedzy z nauki do gospodarki 
i bardziej efektywnej współpracy pomiędzy instytutami. Sieć ma również sprzyjać lepszej koordynacji 
zagadnień badawczych oraz koncentracji wiedzy i zasobów w ramach poszczególnych obszarów 
tematycznych. Z ośmioma tysiącami pracowników, aktualnie 35 instytutami badawczymi 
zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest to trzecia największa sieć badawcza w Europie 
(https://lukasiewicz.gov.pl). W skład tej nowej struktury organizacyjnej wszedł także Instytut 
Technologii Drewna z Poznania, który kreuje innowacyjne rozwiązania bezpośrednio dla przemysłów 
bazujących na drewnie (www.itd.poznan.pl). Oferuje też usługi badawcze w ramach Laboratorium 
Akredytowanego. Przy Instytucie działa też Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego. 

Opracowanie:
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak, mgr Gabriela Bidzińska, Łukasiewicz 

– Instytut Technologii Drewna, Polska, Poznań

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polska, Poznań

PRZEMYSŁ TARTACZNY W POLSCE
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tarcica i wyroby z drewna
sawnwood and solid wood products
 
palety i opakowania z drewna
pallets and wooden packaging

pellet i drewno kominkowe 
pellets and firewood

wyposażenie ogrodów i placów zabaw
wooden garden features and playgrounds

materiały podłogowe
solid wood floors and flooring materials

domy z drewna
 wooden house 

wyroby drewnopochodne 
woodbased products

meble i akcesoria
furniture and accessories

maszyny, narzędzia i chemia do drewna 
machines, tools and chemicals for wood industry 

pozostałe 
others

SYMBOLS IN THE DIRECTORY / SYMBOLE W KATALOGU
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Producent certyfikowanego pelletu drzewnego 
(ENPlus PL051, Din+ 7A370 numery certyfikatów 
jakości)

Profil produkcji:
● drewno kominkowe, brykiety, pellety

Producer of certified wood pellets (ENPlus PL051, 
Din + 7A370 numbers of quality certificates)

Production profile:
● firewood, briquette, pellets

3Energy Poland sp. z o.o.
3Energy Poland Ltd.

pellet@3energy.bizPolska, ul. Czarna 16
77-304 Rzeczenica

 +48 42 296 66 65

Informacja o firmie Company information

www.3energy.biz
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Akzo Nobel  to wiodąca na świec ie  firma 
produkująca farby i lakiery oraz główny producent 
specjalistycznych chemikaliów. Od 1792 roku 
jesteśmy ekspertami w ich produkcji i wyznaczamy 
standardy w zakresie koloru i ochrony drewna. 
Zaopatrujemy wiodących producentów okładzin 
ściennych, mebli, podłóg i drewna do użytku 
zewnętrznego, takiego jak okna i drzwi. Nasi klienci 
ufają naszym produktom, ponieważ zapewniają im 
pożądany wygląd i wymaganą ochronę. Akzo Nobel 
zapewnia również wysokiej jakości rozwiązania w 
zakresie klejenia, aby zwiększyć wartość dla klienta 
poprzez optymalizację wykorzystania surowców, 
minimalizację przeróbek i odpadów, niższą emisję 
i poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. 
Rozwiązania w zakresie klejenia: drewna klejonego 
krzyżowo (CLT), belek klejonych, kantówek 
okiennych, drzwi, podłóg, różnych płyt jedno- 
i wielowarstwowych, mebli oraz żywice do płyt 
M D F  i  i n n y c h  p ł y t  d r e w n o p o c h o d n y c h .                             
Ultra niskoemisyjne kleje aminowe i melaminowe. 

Akzo Nobel is a leading global paints and coatings 
company and a major producer of specialty 
chemicals. We’re experts in the proud craft of 
making paints and coatings, setting the standard in 
color and protection since 1792. We supply the 
leading manufacturers of wall cladding, furniture, 
flooring and wood for outdoor use, such as 
windows and doors. Our customers trust our 
products for providing them with the desired look 
and the required protection. Akzo Nobel provide 
also high quality bonding solutions to increase 
customer value by optimizing the use of raw 
materials, minimizing rework and scrap, lower 
emission and improve indoor air quality. Bonding 
solutions for: cross laminated timber (CLT), 
laminated beams, window scantlings, doors, 
flooring, various single and multilayer boards, 
furniture and board resins for MDF and other wood-
based panels. Ultra-low emitting Amino and 
Melamine adhesives.

Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o.
Akzo Nobel Industrial Coatings Ltd. 

biuro.kostrzyn@akzonobel.comPolska, ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn

 +48 604 485 323, +48 501 299 392

Informacja o firmie Company information

www.akzonobel.com
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Profil produkcji:
● materiały podłogowe

Production profile:
● floor materials production 

Z.P.H.U. AMIKUS
Amikus company

amikus@vp.plPolska, ul. Sosnowa 30
21-205 Jabłoń

 +48 83 356 03 33, +48 600 445 230

Informacja o firmie Company information

AMIKUS

www.amikusznicze.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● palety i elementy palet

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● pallets and elements of pallets production 

FHU ANDREW s.c. Kowalczyk Andrzej, Kowalczyk Krzysztof
ANDREW company

biuro@andrew.net.plPolska, Raba Niżna 208
34-730 Mszana Dolna

 +48 18 33 16 280

Informacja o firmie Company information

www.andrew.net.pl
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ANDREWEX sp. z o.o., będący częścią Grupy 
Andrewex – ABWood, to polskie przedsiębiorstwo 
działające w branży drzewnej od ponad 30 lat. 
Jesteśmy największym w Polsce producentem 
wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z 
drewna klejonego warstwowo. Oferujemy 
realizację usług projektowych, wytworzenie 
elementów konstrukcyjnych, dostarczenie ich na 
plac budowy, montaż konstrukcj i ,  nadzór 
i zarządzanie projektem. Produkujemy również 
wysokiej jakości meble do wnętrz i ogrodów, 
z drewna litego oraz w połączeniach z innymi 
materiałami (metal, tworzywo sztuczne, etc.). 
Dysponujemy szerokimi kompetencjami w zakresie 
obróbki CNC oraz wykańczania powierzchni. 
Zlecenia produkcji masowej, opracowania oraz 
wdrożenia technologii seryjnego wytwarzania 
produktów drewnianych realizujemy w zgodzie 
z obowiązującymi standardami europejskimi.  
Przejmując w 2016r.  szwedzką spółkę, działającą 
obecnie pod nazwą Andrewex Tvärskog Timber AB, 
poszerzyliśmy naszą ofertę o tarcicę konstrukcyjną 
oraz drewno KVH.

ANDREWEX Sp. o.o., a part of the Andrewex-
ABWood Group, is a Polish company operating in the 
wood industry fo over 30 years. We are the largest 
producer of large-scale glued laminated timber 
structural elements in Poland. We provide design, 
manufacturing, transportation, assembly, 
supervision and project managament services. 
We produce high-quaility indoor and outdoor 
furniture made of solid wood and other materials 
(steel, plastic etc.). We have wide CNC machining 
and surface finishing competences. We fulfill mass 
product ion orders,  the development and 
implementation  of wood products series 
production  in accordance with valid European 
standards. Taking over a swedish company, 
currently known as Andrewex Tvärskog Timber AB, 
in 2016 have widened our offer of structural solid 
wood and KVH timber elements. 

ANDREWEX sp. z o.o.
Andrewex Ltd.

biuro@andrewex.plPolska, Piętno 84
62-740 Tuliszków

 +48 63 280 41 00

Informacja o firmie Company information

www.andrewex.pl
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F i r m a  h a n d low a  A R K A  W i e s ł a w  Sy n i e c 
to cieszący się doskonałą opinią, działający 
z powodzeniem od 1992 roku tartak znajdujący się 
w województwie zachodniopomorskim i znany 
także pod wcześniejszą nazwą "DĄB". Naszym 
kl ientom oferujemy szeroki  zakres usług 
przetwórstwa drewna liściastego - dąb i buk. Na 
państwa zamówienie wyprodukujemy wysokiej 
jakości tarcicę, deski obrzynane i nie obrzynane, a 
także fryzy parkietowe. Jesteśmy otwarci na stałą 
współpracę produkcyjną.Świadczymy również 
usługi transportowe krajowe i międzynarodowe. 
Z a p r a s z a my  P a ńst wa  d o  ko nt a k t u ,  n a s i 
doświadczeni pracownicy zawsze chętnie i 
profesjonalnie pomogą Państwu w wyborze 
produktów i usług najlepiej dopasowanych do 
Państwa potrzeb oraz oczekiwań. 

Wiodące produkty:
● deska obrzynana
● deska
● fryz drewniany 

ARKA Wiesław Syniec company is an excellent 
reputation, successfully operating since 1992, a 
sawmill  located in  the West Pomeranian 
Voivodeship and also known under the earlier name 
"DĄB". We offer our clients a wide range of services 
of deciduous wood processing for oak and beech 
trees. For your order, we produce high quality sawn 
timber, edged and unedged boards as well as 
parquet friezes. We are open to permanent 
production cooperation. We also provide national 
and international transport services. We invite you 
to contact us, our experienced employees are 
always willingly and professional to help you 
choose the products and services best suited to 
your needs and expectations.

Leading products:
● Edged board
● Plank
● Wooden frieze

Firma handlowa ARKA Wiesław Syniec
ARKA Wiesław Syniec company

brak / none

krzysztof.kinecki@onet.pl Polska
ul. Jagiellonów 13B, 72-310 Płoty 

 +48 694 416 170, +48 91  385 11 31

Informacja o firmie Company information

ARKA
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna liściastego
● drewno kominkowe, brykiety, pellety

Production profile:
● softwood timber and other products
● firewood, briquette, pellets

ARTDREW s.c. Artur Pudełko, Barbara Kędzierawska
ARTDREW company

brak / none

arturpudelko@op.pl
drewno-dar@o2.pl 

Polska, ul. J. III Sobieskiego 18B/B4
22-680 Lubycza Królewska

 +48 607 66 17 183, +48 607 617 366

Informacja o firmie Company information

ARTDREW
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ASPI to nowoczesny i dynamicznie rozwijający się 
producent narzędzi dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego. W procesie produkcji stosuje 
nowoczesne maszyny do obróbki metalu, ostrzy 
HM, stali szybkotnących, ostrzy stellitowanych i 
innych. Oferta firmy obejmuje m.in. piły tarczowe, 
piły trakowe, piły taśmowe, wiertła, frezy oraz inne 
narzędzia dla branży drzewnej i meblarskiej. ASPI to 
firma rodzinna, mająca wieloletnią tradycję 
w produkcji i regeneracji narzędzi do obróbki 
drewna i materiałów drewnopochodnych. Powstała 
ponad 30 lat temu, dziś ciesząc się stabilną pozycją 
rynkową i rozpoznawalną marką na całym świecie. 
Rodzinny charakter firmy pozwala na indywidualne 
p o d e j ś c i e  d o  p o t r z e b  k l i e n t ów  i  p e ł n ą 
odpowiedzialność za podejmowane działania, które 
wpływają na wspólny sukces firmy i jej partnerów.
Kluczowe produkty:
● piły tarczowe z ostrzami HM i stellitu
● piły tarczowe stopniowane, segmenty pił
● piły trakowe-zwykłe i stellitowane, chromowane
● p i ł y  t a ś m owe - z w y k ł e  i  s t e l l i t owa n e, 
 o szerokości do 360 mm

ASPI is a dynamic producer of modern tools for 
wood and furniture industry. We use up-to-date 
technologies, processes, and equipment to 
manufacture the tools made of high speed steel, 
with carbide or stellite tips, and similar types. The 
offer of ASPI includes circular saws, gang saws, 
band saws, drills, cutters and other tools. ASPI is 
family company with long tradition in production 
and regeneration of tools for wood processing and 
wood-based materials. It established over 30 years 
ago, now enjoying a stable market position and 
recognized brand in the world. Family character 
company allows for individual approach to 
customer needs and  take full responsibility for 
actions that affect the joint success of the company 
and its partners. Key products:
● saw blades with HM & stellite teeth
● graded saw blades, saw segments
● frame saw blades-standard and stellited,
 chrome plated
● b a n d  s a w s - s t a n d a r d  a n d  s t e l l i t e d , 
 360 mm wide

ASPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ASPI company

www.p-aspi.pl

p-aspi@p-aspi.plPolska, ul. Szafirowa 7
16-400 Suwałki

+48 87 56 30 850

Informacja o firmie Company information
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Grupa Barlinek jest wiodącym producentem 
warstwowych podłóg drewnianych na świecie 
o potencjale produkcji ponad 12 mln m² rocznie. 
Najważniejszym oferowanym produktem jest 
Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze 
szlachetnych gatunków drewna rodzimego 
i egzotycznego. Sprzedaż podłóg prowadzona jest 
do 75 krajów na 6 kontynentach. Znajdują one 
zastosowanie nie tylko w prywatnych domach 
i  mieszkaniach,  ale  również  w obiektach 
użyteczności publicznej – biurach, hotelach, 
galeriach handlowych i sklepach, kinach, teatrach, 
muzeach itd. Portfolio marki uzupełniają podłogi 
specjalistyczne Barkiet Sport, stosowane m.in. 
w halach i salach sportowych, klubach fitness, 
salach tanecznych i boiskach do squash’a. Marka 
oferuje również pełną gamę akcesoriów do 
montażu i pielęgnacji podłóg oraz znane z wysokiej 
jakości biopaliwa drzewne: pelet drzewny i brykiet 
kominkowy. 

The Barlinek Group is one of the world’s leading 
manufacturers of layered wood floors, with 
potential production of 12 m m² per annum. As well 
as the Barlinek floorboard, the group also produces 
certified flooring for sporting facilities, skirting 
boards and wood biofuels known for their high 
quality —wood pellet and fireplace briquette. 
Barlinek attaches great importance to the 
technology applied and the company’s finished 
products being ecological and environmentally 
neutral. Constant modernisation of the plant and 
investments in modern technology have made this 
one of the cleanest company’s in this industry in 
Poland. Barlinek activities show that for companies 
environmental protection can be more than just a 
legal requirement in certain countries – it can be a 
major element in a long-term development 
strategy.

BARLINEK S.A.
Barlinek company

info@barlinek.com.plPolska, al. Solidarności 36
25-323 Kielce

 +48 41 333 11 11

Informacja o firmie Company information

www.barlinek.com
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B e r g e r a t  M o n n oy e u r  P o l s k a  t o  j e d y n y 
autoryzowany dystrybutor maszyn Cat w Polsce. 
Firma posiada w swojej ofercie pełen asortyment 
maszyn nowych, używanych, oraz na wynajem. 
Bergerat  Monnoyeur  pos iada na jbardz ie j 
rozbudowaną  s ieć  serwisową w Polsce. 
O bezpieczeństwo maszyn i wygodę Klientów dba 
120 mobilnych mechaników. Dodatkowo serwis 
umożliwia certyfikowaną odbudowę maszyn.

Firma jest łatwo dostępna w 16 oddziałach 
w Polsce. Oferta firmy jest skierowana do 
wszystkich segmentów rynku – od małych 
jednoosobowych firm do tych największych, 
realizujących ogromne ogólnopolskie inwestycje. 
Klienci pracujący w przemyśle drzewnym mogą 
l i c z yć  n a  pe ł ne  ws p a rc i e  p r z y  w y bo r z e 
odpowiedniej maszyny do ich pracy, a także pełną 
obsługę posprzedażową, tak by ich praca była 
jeszcze bardziej efektywna i wygodna.

Bergerat Monnoyeur Poland is the only authorized 
distributor of Cat machines in Poland. The company 
offers a full range of new, used and rental 
machines. Bergerat Monnoyeur has the most 
extensive service network in Poland. 120 mobile 
mechanics take care of the safety of machines and 
the comfort of customers. Additionally, the service 
enables certified rebuilt of machines.

The company is easily available in 16 branches in 
Poland. The company's offer is addressed to all 
market segments - from small to large companies 
that implement nationwide investment projects. 
Customers working in the lumber industry can 
count on full support when choosing a machine for 
their work, so that they can work even more 
efficiently and comfortably.
menting huge nationwide investments.

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
Bergerat Monnoyeur Ltd.

www.bm-cat.com

leszek.wegrzynowicz@b-m.plPolska, Izabelin - Dziekanówek
ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki

+48 601 816 723

Informacja o firmie Company information
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Profil działalności:
● handel materiałami drzewnymi

Business profile:
● Wood materials trade 

BHZ Polskie Drewno Sp. z o.o.
BHZ Polskie Drewno Ltd.

www.bhzpolskiedrewno.pl

aneta.wilinska@bhzpolskiedrewno.plPolska, Bartodzieje 46 G
62-100 Wągrowiec

 +48 67 286 79 19

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● materiały podłogowe

Production profile:
● floor materials production 

Fabryka Podłóg Biadki sp. z o.o.
„Fabryka Podłóg Biadki” Ltd.

biadki@biadki.com.plPolska, ul. Rozdrażewska 5
63-714 Kobierno

 +48 62 721 13 26

Informacja o firmie Company information

www.biadki.pl

BIADKI
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Profil produkcji:
●drewno kominkowe, brykiety, pellety

Production profile:
● firewood, briquette, pellets

Biomasa Partner Group sp. z o.o.
Biomasa Partner Group Ltd.

www.biomasapartner.pl

biuro@biomasapartner.plPolska, Modła Kolonia 5D
62-571 Stare Miasto

 +48 63 245 59 29

Informacja o firmie Company information
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Jesteśmy polską firmą, która od 2011 r. specjalizuje 
się w dostarczaniu certyfikowanego i bezpiecznego 
drewna konstrukcyjnego w całej Europie. Wyróżnia 
nas dbałość o potrzeby każdego Klienta oraz 
indywidualne podejście do zamówień. Drewno, 
które oferujemy jest  suszone komorowo 
i 4-stronnie strugane o maksymalnej długości 24 m. 
Co więcej:
- oferujemy możliwość docięcia drewna na wymiar 
- to pozwala oszczędzić do 20% na wartości 
drewna oraz znacznie skrócić czas jego montażu,
- wnikliwie weryfikujemy źródła dostaw, aby 
drewno dostarczać maksymalnie szybko (termin 
realizacji już od 7 dni) oraz w korzystnej cenie,
- gwarantujemy zgodność z deklarowaną klasą 
wytrzymałości! W naszej ofercie znajdą Państwo 
takie materiały, jak: drewno konstrukcyjne KVH 
C24, drewno lite C24, drewno klejone warstwowo 
BSH, drewno klejone DUO/TRIO oraz płyty CLT,
które sprawdzą się do szerokiej gamy zastosowań. 
Umożliwiamy także produkcję elementów 
potrzebnych do budowy, już w kilka dni.

We are a Polish company supplying certified and 
safe construction timber across Europe since 2011. 
Attention to each customer's needs and individual 
approach to each order are what sets us apart. 
We offer chamber-dried and four-side planed 
timber up to the maximum length of 24 m. 
Furthermore:
- we can cut timber to size - this saves up to 20% of 
timber value and significantly reduces installation 
time,
- we thoroughly verify sources of supply to deliver 
wood as quickly as possible (lead time as early as in 
7 days), at a reasonable price,
- we guarantee compliance with the declared 
strength class!
Our product range includes: KVH C24 construction 
timber, C24 solid wood, BSH glued laminated 
timber, DUO/TRIO glued laminated timber and CLT 
panels, which are perfect for a wide range of 
applications. We can also produce components 
needed for construction in just a few days.

Best Timber Polska Sp. z o.o.
Best Timber Polska Ltd.

www.besttimberpolska.pl

kontakt@besttimberpolska.plPolska, ul. Gen. K. Kniaziewicza 129/2
87-100 Toruń

 +48 56 300 01 84, +48 83 307 00 15

Informacja o firmie Company information
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Firma Wiązary Burkietowicz to polski lider produkcji 
prefabrykowanych konstrukcji z litego drewna. 
Profesjonalnie odpowiada na potrzeby klientów 
indywidualnych oraz partnerów biznesowych w 
oparciu o partnerskie relacje i zaufanie. Obszarami 
specjalizacji są: projekty, produkcja i montaż 
konstrukcji drewnianych oraz projekty i produkcja 
dachów. Główny cel, to dostarczanie klientom 
kompleksowej oferty i specjalistycznego wsparcia 
w procesie budowy. Za dzisiejszymi innowacyjnymi 
rozwiązaniami, stoi 125 lat doświadczenia w branży 
drzewnej. 

Wiązary Burkietowicz od 1895 roku pielęgnują 
pozycję zaufanego dostawcy drewna budowlanego 
i elementów dekoracyjnych. Źródłem sukcesu jest 
wieloletnia tradycja, doświadczenie, rozwój parku 
maszynowego, otwarta komunikacja oraz szybkie 
dostosowanie się do potrzeb klienta. Wspólnie 
budujemy sukces naszych klientów.

The company Wiązary Burkietowicz is the Polish 
leader in the production of prefabricated solid wood 
structures. Professionally responds to the needs of 
individual clients and business partners based on 
partnership relations and trust. The areas of 
specialization are: design, production and assembly 
of wooden structures as well as design and 
production of roofs. The main goal is to provide 
customers with a comprehensive offer and 
specialist support in the construction process. 
Behind today's innovative solutions, there are 125 
years of experience in the wood industry. 

Since 1895, Wiązary Burkietowicz have been 
enjoying the position of a trusted supplier of 
construction wood and decorative elements. The 
source of success is many years of tradition, 
experience, development of the machine park, open 
communication and quick adaptation to customer 
needs. Together, we build the success of our clients.

Grupa Burkietowicz Sp. J.
 Burkietowicz Group

www.burkietowicz.pl

wiazary@burkietowicz.pl Polska
ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanów 

 +48 607 804 804

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● drewno konstrukcyjne
● drewno kominkowe, brykiet, pellet 

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● construction tmber
● firewood, briquette, pellets

Firma Carpinus Tartak – skład drewna Tomasz Grabowiec
Carpinus Company

tartak@tartak-carpinus.plPolska, ul. Sanitariuszek 19
08-122 Wiśniew

 +48 507 116 036, +48 501 346 020

Informacja o firmie Company information

www.tartak-carpinus.pl

CARPINUS
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Firma Complex jest doświadczonym producentem 
elementów architektury ogrodowej, domów 
szk ie le tow ych  i  konstrukc j i  dachow ych , 
produkującym wyroby od roku 1989, w trzech 
fabrykach, położonych na północy Polski (w 
Dziemianach, Trzebuniu i Borkowie). W ciągu wielu 
lat swojej działalności stała się liderem w branży 
ogrodowej na rynku polskim oraz cenionym 
partnerem na rynku europejskim. Od 2012 roku 
firma produkuje również elementy klejone. 

Complex od początku swojej działalności stawia na 
ro z wó j  i  c i ą g ł e  d os ko n a le n i e  p ro ce s ów 
produkcyjnych tak, aby produkty firmy coraz lepiej 
zaspakajały rosnące potrzeby klientów. 
W ofercie firmy można znaleźć  między innymi: 
kantówki i płyty klejone, sosnowe elementy klejone 
dla meblarstwa, domki narzędziowe, ogrodzenia, 
kratki, huśtawki, deski tarasowe, wiązary dachowe, 
palisadę, rollbordery, deski profilowe oraz wiele 
innych.

Complex company is an experienced manufacturer 
of garden architecture, frame houses and roof 
constructions, operating since 1989 in three 
factories located in the north part of Poland (in 
Dziemiany, Trzebuń and Borków). During many 
years of its activity, it has become a leader in the 
gardening industry on the Polish market and a 
valued partner on the European market. The 
company has also been producing glued elements 
since 2012.

From the very beginning, Complex focuses on the 
development and continuous improvement of 
production processes so that the company's 
products could better meet the growing needs of 
customers.
The company's offer includes: square timber and 
glued boards, pine glued elements for furniture, 
tool houses, fences, grates, swings, terrace boards, 
roof trusses, palisade, rollborders, profile boards 
and many more.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne COMPLEX Sp. z o.o.
Complex Ltd.

www.complex.gda.pl

complex@complex.gda.plPolska, ul. T. Kościuszki 7/9
80-451 Gdańsk

+48 58 341 00 95

Informacja o firmie Company information



52 Polish Economic Chamber of the Wood Industry

Firma powstała w 1991 r. i posiada dwa zakłady 
p r o d u kc y j n e ,  7 5 %  n a s z y c h  p r o d u k t ów 
przeznaczone jest na eksport, głównie do Francji, 
Niemiec, Danii, Włoch. 

Oferta produkcyjna:
●  palisada i półpalisada, 
●  pale sadownicze,
●  program ogrodowy (ogrodzenia-płoty, bramy),
●  stajnie - boksy dla koni,
●  drewno konstrukcyjne - budowlane,
●  pellet sosnowy. 

Oferta technologiczna:
● certyfikat FSC, IPPC, CE,
●  i m p r e g n a c j a  p r ó ż n i o w o - c i ś n i e n i o w a 
 w  autoklawach w klasie III i IV impregnatem
 Tanalith E 3475 lub Korasit CC,
●  certyfikat impregnacj i  NTR dla klasy A 
 oraz CTB B+ dla klasy 4 i 4SP,
●  o b r ó b k a  n a  m a s z y n a c h  s t e r ow a n y c h  
numerycznie CNC - centrum ciesielskie Hundegger.

Company was founded in 1991. We have two 
manufacturing plans. 75% of our products are 
exported, mainly to France, Germany, Denemark, 
Italy.

Products:
●  palisades, semi-palisades, 
●  orchard pils,
●  elements of gardens (fences, wooden gates),
●  horse stables, 
●  production of structure wood,
●  wooden pellet (pine).

Technology:
●  certificates FSC, IPPC, CE,
●  va c u u m - p re s s u re  wo o d  p re s e r va t i o n 
 in autoclave in III and IV class with Tanalith E 3475
 or Korasit CC, 
●  impregnation certificates NTR for class A, 
 CTB B+ for class 4 and 4SP,
●  wood processing with  control machine CNC,
 Hundegger.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DANKROS" Sp. z o.o.
Dankros Ltd.

www.dankros.com 

dankros@dankros.comPolska, Ustjanowa Górna 98B
38-700 Ustrzyki Dolne

+48 13 461 18 44

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● garden and playground equipment 

Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o.
Delta Gartenholz Poland Ltd. 

www.delta-gartenholz.com

info@delta-gartenholz.comPolska, Zdroje 93
89-505 Małe Gacno

 +48 52 336 18 00

Informacja o firmie Company information
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F.P.U.H Andrzej Droździel działa na rynku 
nieustannie od  początku lat 90-tych i przez 
wszystkie lata stawia na swój rozwój. W swojej 
ofercie posiadamy m.in. wszelkiego rodzaju 
krawędziaki, konstrukcje drewniane, elementy 
więźby dachowej, deski suche, mokre o różnych 
wymiarach oraz podkłady kolejowe. 

W ostatnich latach zainwestowaliśmy w najnowsze 
m a s z y n y  d o  p r z e c i e r a n i a  d r e w n a  o r a z 
w technologię pozwalającą suszyć drewno i ciągle 
s i ę  p o d  t y m  k ą t e m  r o z w i j a m y.  F i r m y 
współpracujące z nami zawsze mogą liczyć 
na ciągłość dostaw i na pełen profesjonalizm 
we współpracy.

F.P.U.H Andrzej Droździel has been operating on the 
market continuously since the beginning of the 90s 
and has been focusing on its development 
throughout the years. Our offer includes: all kinds 
of square timber, wooden structures, elements of 
the roof truss, KD and green timber of various 
dimensions and railway sleepers. 

In recent years, we have invested in the latest wood 
sawing machines and technology, that allows us to 
dry wood, and we are constantly developing in this 
regard. Companies, that cooperate with us, can 
always count on the continuity of supplies and full 
professionalism on our side.

Tartak Droździel
Droździel sawmill

brak / none

bdrozdziel@wp.plPolska, Ciotusza Nowa 77b
22-672 Susiec 

+48 601 368 908, +48 516 073 499

Informacja o firmie Company information

DROŹDZIEL
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Profil produkcji:
● materiały podłogowe
● wyroby klejone

Production profile:
● floor materials production
● glued elements production 

DREWEST Sp. z o.o.
DREWEST Ltd.

www.drewest.com

biuro@drewest.comPolska, ul. Tartak 14
64-761 Krzyż Wielkopolski

 +48 534 899 458

Informacja o firmie Company information

DREWEST
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyroby klejone

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● glued elements production 

P.H.U. DREWEX Andrzej Perchel
DREWEX company

biuro@drewex.starachowice.plPolska, Radkowice 73
27-225 Pawłów

 +48 41 272 16 74

Informacja o firmie Company information

DREWEX

www.drewex.starachowice.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyroby klejone

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● glued elements production 

DREWGOR Krzysztof Kaczmarek
DREWGOR company

willa.stanislaw@wp.plPolska, ul. Sportowa 11
66-540 Stare Kurowo

 +48 501 445 003

Informacja o firmie Company information

DREWGOR

brak / none
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Profil produkcji:
● więźba dachowa
● obróbka ciesielska CNC
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● palety i elementy palet

Production profile:
● roof truss
● CNC carpentry processing
● softwood timber and other wood products
● pallets and elements of pallets production 

PPHU DREWMAR Zbigniew Jangas
Drewmar company

pphudrewmar@interia.plPolska, ul. Kaliska 1
63-522 Kraszewice

 +48 62 73 12 121

Informacja o firmie Company information

DREWMAR

www.tartakkraszewice.pl 



59Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego
● materiały podłogowe
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 
● floor materials production 
● garden and playground equipment 

DREWMARK Marek Woliński
DREWMARK company

drewmark@drewmark.com.plPolska, ul. Zimna Woda 114A
21-400 Łuków

 +48 25 798 58 71

Informacja o firmie Company information

DREWMARK

www.drewmark.com.pl
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Drewnex – to rodzinna firma, działająca na rynku od 
2000r. Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia 
zdobyliśmy zaufanie wielu tysięcy klientów. 
Staramy się spełniać oczekiwania również tych 
najbardziej wymagających klientów, chociażby 
poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych. Sprawy ekologii są dla nas 
bardzo istotne, dlatego jesteśmy w trakcie budowy 
kogeneracji o masie 8 mega. Nasza firma posiada 
certyfikat FSC. W asortymencie dysponujemy 
drewnem opałowym oraz kominkowym. 
Produkujemy półfabrykaty, które stanowią 
materiał do produkcji: podłóg, płyt klejonych, 
blatów kuchennych, stołów oraz innych elementów 
mebli. Ponadto jesteśmy producentem biomasy- w 
pełni naturalnej i ekologicznej substancji, która 
stanowi odnawialne źródło energii. W przyszłości 
chcemy rozwijać się w kierunku produkcji pelletu 
i brykietu. Posiadamy flotę składającą się z ponad 
50 pojazdów. Naszą wielką pasją jest hodowla koni 
o rzadko spotykanej izabelowatej maści.
Zapraszamy do współpracy.

Drewnex - It’s a family company operating on the 
market since 2000. Over the course of everal years 
of our activity, we have gained the trust of many 
thousand customers. We try to meet the 
expectations of the most demanding customers, 
for example by introducing new technological 
solutions. Environmental matters are important to 
us, which is why we are currently building a 
cogeneration plant with a mass of 8 mega. 
We are FSC certified. Our assortment includes 
firewood and fireplace wood.We produce semi-
finished products, which are the material for the 
production of: floors, glued boards, kitchen 
worktops, tables and other furniture elements. 
We are a producer of biomass, a completely natural 
and ecological substance that is classified as 
renewable energy. In the future, we want to develop 
towards the production of pellets and briquettes.
We have a fleet of over 50 vehicles.
Our passion is also breeding horses with a rare 
isabella coat.
We invite you to cooperate.

DREWNEX Konrad Jaskulski
Drewnex company

www.zielonekominkowe.pl 

drewnex@zielonekominkowe.plPolska, ul. Sportowa 24
55-093 Piecowice

+48 505 90 10 70

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● materiały podłogowe
● drewno kominkowe, brykiety, pellety
● wyroby klejone

Production profile:
● floor materials production 
● firewood, briquette, pellets 
● glued elements production 

DREWNOLAND S.C.
DREWNOLAND company

drewnoland@gmail.comPolska, Manasterz 110 A
37-522 Wiązownica

 +48 603 139 562

Informacja o firmie Company information

www.drewnoland.eu
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

DREWSTOL 1 Jan Pietrzykowski
DREWSTOL 1 company

biuro@drewstol1.plPolska, ul. Armii Krajowej 16A
17-120 Brańsk

 +48 85 73 75 174

Informacja o firmie Company information

www.drewstol1.pl
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Przedsiębiorstwo Branży Drzewnej DREW-TOM, 
którego właścicielem jest Tomasz Lewandowski, 
działa na rynku polskim od 1991r.
Oferuje swoim klientom:
● tarcicę sosnową
● tarcicę bukową
● tarcicę brzozową
● tarcicę jesionową
● tarcicę dębową
● suszenie tarcicy
Firma zaopatruje kompleksowo w tarcicę liściastą i 
iglastą duże zakłady produkcyjne branży drzewnej, 
a także większe i mniejsze stolarnie. Usługą 
dodatkową proponowana przez DREW-TOM jest 
suszenie tarcicy. Nasi stali Klienci cenią w 
szczególności wysoką jakość proponowanych 
usług i produktów. Prowadzimy firmę w Białej 
Górze.

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

Company DREW-TOM, owned by Mr. Tomasz 
Lewandowski, has been operating on the Polish 
market since 1991.
It offers its clients:
● Pine lumber
● Beech lumber
● Birch lumber
● Ash lumber
● Oak lumber
● service of lumber drying
The company supply comprehensive hardwood and 
softwood lumber to large production plants in the 
woodindustry, as well as larger and smaller 
carpentry shops. An additional service offered by 
DREW-TOM is drying the lumber. Our regular 
customers value in particular the high quality of the 
services and products offered. Our plant is located 
in Biała Góra.

Production profile:
● lumber and products from softwoods
● lumber and products from hardwoods

 Przedsiębiorstwo Branży Drzewnej „DREW-TOM” Tomasz Lewandowski
Woodindustry Company "DREW-TOM" Tomasz Lewandowski

drewtom@op.plPolska, Biała Gora 3
14-260 Lubawa

 +48 89 645 90 16, +48 603 091 512

Informacja o firmie Company information

DREW-TOM

www.drew-tom.com
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Edwood jest firmą rodzinną, założoną w 1999 r., 
specjalizującą się w przetwórstwie drewna 
dębowego. Jesteśmy wiodącym europejskim 
producentem płyt  k le jonych z  gatunków 
liściastych, głównie dębowych oraz jesionowych. 
Posiadamy 4 niezależne zakłady produkcyjne 
(tartak, płyty klejone mikrowczepowe, płyty 
klejone lite, komponenty meblowe strugane). 
Oferujemy min.: 
●  blaty stołów, nogi do stołów,  klejonka meblowa,
 formatki meblowe; 
●  komponenty schodów: stopnice, słupy, tralki,
 poręcze, podstopnice, wangi;
●  komponenty meblowe strugane 4-stronnie,
 wycinane pod wymiar;
●  usługi na 5-osiowym centrum obróbczym;
● pellet dębowy 6 mm klasy DIN+.
Jesteśmy znani z wysokiej, powtarzalnej jakości 
oraz terminowych dostaw. Dzięki temu udało nam 
się przekonać do naszych usług wielu klientów na 
ponad 28 rynkach. Kupujemy stale duże ilości 
elementów dębowych w różnych przekrojach i 
klasach jakości. Zapraszamy do współpracy!

Edwood is a family based company specializing in 
oak processing since 1999. We are a leading 
European manufacturer of hardwood solid wood 
edge panels. We work on 4 independent facilities 
(sawmill, finger-joint panels, solid wood edge glued 
p a n e l s ,  s o l i d  w o o d  s u r f a c e d  fu r n i t u r e 
components). We supply: 
●  table tops, table legs, furniture panels, cut 
 to size panels;
●  stair components: treads, posts, spindles,
 handrails, risers, stringers;
●  c u t  t o  s i z e,  s u r fa ce d  ( S 4 S )  fu r n i t u re
 components;
●  5 axis CNC services;
●  DIN+ oak pellets 6 mm.
We are well known from highly repetetive quality 
and deliveries on time. Thanks to this we have 
convinced lots of customers at more than 28 
markets.
We still buying big quantities of oak’s elements in 
many sizes and grades.
We invite you to cooperation! 

POL-KRES EDWOOD DANIEL TOMASZUK
Edwood company

www.edwood.pl

edwood@edwood.plPolska, ul. Łomaska 86
21-500 Biała Podlaska 

+48 83 342 36 06 

Informacja o firmie Company information
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Euro-Astar istnieje na polskim rynku od 1982 roku.
W zakładzie produkcyjnym wytwarzane są 
elementy architektury ogrodowej, takie jak: płoty, 
donice, rabatniki, pergole, deski tarasowe oraz 
wyroby klejone: kantówka okienna, kantówka 
klejona uniwersalnego przeznaczenia z modrzewia 
syberyjskiego.

Firma od kilku lat jest czołowym importerem 
tarcicy z modrzewia syberyjskiego, tarcica ta 
sprowadzana jest w celach handlowych, ale 
również na potrzeby własnej produkcji.

Surowiec drzewny przetwarzany w zakładzie 
produkcyjnym posiada certyfikację FSC. Aktualnie 
wytwarzane są wyroby przede wszystkim z tarcicy 
sosnowej, świerku, modrzewia europejskiego oraz 
modrzew syberyjskiego.

Euro – Astar company was established in 1982. 
Co m p a ny  p rod u ce s  e le me nt s  of  g a rd e n 
architecture, such as: fences, flower pots, pergolas, 
terrace boards and also products such as window 
scantlings, various range of universal-purpose 
glued scantlings made of Siberian larch. 

Since several years, the company has been a 
leading importer of Siberian larch sawn timber, 
which is imported for commercial purposes and 
also for its own production.

The lumber processed in the production plant is FSC 
certified. The products are mainly made of pine 
lumber, spruce, larch and siberian larch.

EURO-ASTAR
EURO-ASTAR company

www.euro-astar.com.pl

centrala@euro-astar.com.plPolska, Czołowo, ul. Kórnicka 3
62-035 Kórnik

+48 61 8179 100

Informacja o firmie Company information
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Firma ExPro PPHUT Import – Export Bolesław 
Prondziński zajmuje się produkcją galanterii 
ogrodowej z drewna od 1994 roku. ExPro jest firmą 
rodzinną, która opiera swoją strategię na 
tradycyjnych wartościach. Silne i trwałe relacje 
o rodzinnym charakterze budujemy z naszymi 
klientami oraz pracownikami. To właśnie te 
wartości są dla nas fundamentem sukcesu 
biznesowego i osobistego. Galanterię ogrodową 
tworzymy z drewna sosnowego i świerkowego. 
Roczny przerób surowca sięga 120 000 m3. Na 
nasze wyroby posiadamy certyfikat FSC. 
Oferujemy produkty takie jak: płoty, pergole, deski 
tarasowe, donice, borduretki, rollbordery, palisady, 
domki dziecięce oraz place zabaw.Firma świadczy 
u s ł u g i  w  t r a n s p o r c i e  k r a j o w y m 
i międzynarodowym, przewozie drewna oraz 
odpadów drzewnych. Posiadamy flotę 70 
pojazdów.Strategia działalności ukierunkowana jest 
na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. 
ExPro inwestuje w technologie ekologiczne. 
Produkcję napędzają własne elektrownie wiatrowe.

ExPro PPHUT Import – Export Bolesław Prondziński 
company produces wooden garden accessories 
since 1994. ExPro is a family business that bases it`s 
strategy on traditional values. We build strong and 
long lasting family relationships with our clients 
and employees. These are the values which  are the 
foundation of our business and personal success. 
We manufacture our goods from pine and spruce 
wood. The annual throughput of the raw material 
reaches 120 000 m3. Our products have FSC 
certificate. We offer products such as: fences, 
pergolas, terrace boards, flower pots, borders, 
rollborders, palisades, children's houses and 
playgrounds. We offer domestic and international 
transport and also carriage of wood and wood 
waste. Our fleet consists 70 trucks. The strategy of 
o u r  co m p a ny  i s  foc u s e d  o n  co nt i n u o u s 
improvement of production processes. Expro 
invests in ecological technologies. Our production is 
driven by own wind farms.

Firma ExPro PPHUT Import – Export Bolesław Prondziński
ExPro company

www.exprowaldowo.pl

office@exprowaldowo.plPolska, Wałdowo 40
77-200 Miastko

+48 59 857 13 18

Informacja o firmie Company information
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Fenix-Metal działa na rynku od 30 lat. Zajmuje się 
eksportem najwyższej jakości drewna oraz 
wyrobów drewnianych na rynki zagraniczne- 
głownie Europy Zachodniej. Jednak dzięki jakości 
świadczonych usług wciąż przybywa nam nowych 
klientów. Od początku istnienia Fenix-Metal 
współpracuje z wieloma zakładami produkcyjnymi 
z branży drzewnej na terenie całej Polski. Nasi 
dostawcy posiadają najwyższej jakości sprzęt, 
pozwalający na produkcję wysokiej  klasy 
asortymentu, różnego rodzaju drewna oraz 
produktów drewnianych, w głównej mierze 
certyfikowanych. Długoletnie doświadczenie, 
znajomość rynku drzewnego oraz dbałość o jakość 
świadczonych usług sprawiły, że Fenix-Metal 
niezmiennie od lat utrzymuje pozycje lidera na 
rynku. W  naszej ofercie znajdą Państwo:
tarcicę (szorstką, struganą, impregnowaną), 
wyroby ogrodowe (płoty, pal isady, wiaty 
garażowe, huśtawki), kantówki, deski podłogowe, 
sklejkę, palety (EURO, dekoracyjne- strugane), 
wyroby klejone. Główne gatunki drewna: sosna, 
świerk, jodła, modrzew.

Fenix-Metal has been operating on the market for 
30 years. It deals with the export of the highest 
quality wood and wooden products to foreign 
markets - mainly Western Europe. However, thanks 
to the quality of the services provided, we are 
constantly gaining new customers. From the 
beginning, Fenix-Metal has been cooperating with 
many production plants in the wood industry 
throughout Poland. Our suppliers have the highest 
quality equipment that allows the production of a 
high-class assortment, various types of wood and 
wooden products, mainly certified. Many years of 
experience, knowledge of the wood market and 
care for the quality of services provided have made 
Fenix-Metal consistently maintaining its leading 
position on the market for years. 
Our offer includes: Sawn timber (rough, planed, 
impregnated), Garden products (fences, palisades, 
garage shelters, swings), Scantlings, Floor panels, 
Plywood, Pallets, EURO, planed colored), Glued 
wood. Main types of woods: Pine, Spruce, Fir, Larch.

FENIX-METAL Sp. z o.o.
Fenix-Metal Ltd.

www.fenix-metal.pl

fenix@fenix-metal.plPolska, 00-514 Warszawa
ul. Marszałkowska 84/92 m 39

+48 22 621 72 58

Informacja o firmie Company information
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Jesteśmy jedynym polskim producentem* płyt 
pilśniowych produkowanych metodą mokrą. Nasza 
spółka powstała w 1959r. jako Zakłady Płyt 
Pilśniowych w Przemyślu, zatem na rynku 
jesteśmy już ponad pół wieku. Przez lata rozwijamy 
produkt, proces produkcyjny oraz struktury 
wew nę t r z ne.  N a s z e  d ośw i a d c z e n i e  o r a z 
innowacyjne rozwiązania technologiczne stawiają 
nas bardzo wysoko w rankingu producentów płyt 
pilśniowych na całym świecie. Na 4 liniach 
produkcyjnych wytwarzamy płyty porowate 
i twarde. Dystrybuujemy również inne wyroby 
drewnopochodne. W ramach rozwoju powstaje 5 
linia produkcyjna, która zwiększy moce przerobowe 
na płyty porowate. Specjalizujemy się w płytach 
porowatych (Standard, Thermo, WR, Wall, 
I z o p a n e l ,  E c o - B i t )  w y k o r z y s t y w a n y c h 
w budownictwie. Produkujemy także płyty twarde 
(lakierowane, perforowane, olejowane) używane 
w przemyśle meblarskim, opakowaniowym 
i stalowym. Kolejnym naszym produktem jest 
dekoracyjna zrębka barwiona, upiększająca każdy 
ogród. *sto procent kapitału polskiego

We are the only Polish manufacturer* of 
fiberboard, which we produce by wet method. Our 
company was established in 1959. Over the years 
we  h ave  b e e n  d e ve lo p i n g  o u r  p ro d u c t , 
manufactur ing process,  and our internal 
structures. Our experience and innovative 
technological solutions place us very high in the 
ranking of fiberboard manufacturers worldwide. 
Currently we produce soft and hard boards on four 
production lines, and also distribute other wood-
based products. As part of the development we are 
building the 5th production line which will increase 
the processing capacity for softboards.
We specialize in softboards (eg Standard, Thermo, 
WR, Wall, Izopanel, Eco-Bit) used mainly in 
construction. We also manufacture hardboards 
(varnished, perforated, oiled) that are used in the 
furniture, packaging and steel industries. Our next 
product is decorative colored wood chips, which 
will decorate any garden.*100% Polish equity

FIBRIS Spółka Akcyjna
Fibris company

www.fibris.pl

sekretariat@fibris.pl
sale@fibris.pl

Polska, ul. Ofiar Katynia 17
37-700 Przemyśl

+48 16 675 96 00

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 

FOREST – Marek Wiatrzyk
FOREST company

forest@firmaforest.plPolska, Modryniec 138
22-530 Mircze

 +48 84 651 03 02

Informacja o firmie Company information

FOREST

www.firmaforest.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● garden equipment production

Forest Style Industry Bolesławiec sp. z o.o.
Forest style Industry Bolesławiec Ltd. 

brak / nonePolska, Przejęsław 22
59-724 Osiecznica

 +48 75 732 85 09, +48 75 732 85 39

Informacja o firmie Company information

www.forest-style.com
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

GAS PARTNER Sp. z o.o.
GAS PARTNER Ltd.

maksymilian.fm@poczta.fmPolska, Wylewa 227
37-530 Sieniawa

 +48 16 622 74 24

Informacja o firmie Company information

GAS PARTNER

www.detalia.pl
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G O P O L  t o  w i o d ą c y  p o l s k i  p r o d u c e n t 
profesjonalnych narzędzi  dla meblarstwa 
i przemysłu drzewnego. Oferowany przez firmę 
asortyment to przede wszystkim zaawansowane 
technologicznie narzędzia skrawające z ostrzami 
węglika spiekanego oraz polikrystalicznego 
diamentu. Oferta obejmuje: piły tarczowe, piły 
trakowe, frezy, głowice, noże HSS, noże HM, 
narzędzia diamentowe oraz kompleksowy serwis 
narzędzi: regeneracja pił, regeneracja frezów, 
ostrzenie narzędzi HM, HSS oraz ostrzenie narzędzi 
diamentowych. 

Produkty wytwarzane są z wysokogatunkowych 
s u rowców,  re no mowa nyc h  e u ro pe j s k i c h 
producentów. Funkcjonujemy jako dostawca 
na wielu rynkach zagranicznych. 
Oferowane narzędzia są bezpieczne w użyciu 
i wszystkie przechodzą 100% odbiór jakościowy, w 
czasie którego bada się ważne dla bezpieczeństwa 
pracy parametry. 

GOPOL is a leading Polish manufacturer of 
professional tools for the furniture and wood 
industry. The assortment offered by the company 
includes, first of all, technologically advanced 
cutting tools with tips of sintered carbide and 
polycrystalline diamond. The offer includes: 
circular saws, gang saws, cutters, heads, HSS 
knives, carbide knives, diamond tools and 
a comprehensive tool service: regeneration of 
saws, regeneration of cutters, sharpening of HM, 
HSS tools and sharpening of diamond tools. 

The products are made of high-quality raw 
materials from renowned European producers. 
We function as a supplier on many foreign markets. 
The offered tools are safe to use and all of them 
pass 100% quality acceptance, during which the 
parameters important for work safety are tested.

GOPOL sp. z o.o.
Gopol Ltd.

www.gopol.pl

sprzedaz@gopol.plPolska, Al. Niepodległości 26
63-200 Jarocin

+48 62 747 49 96

Informacja o firmie Company information
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„HAMAR” A.M. Benedykcińscy Sp. Jawna to znany 
na rynkach europejskich producent drewnianych 
wyrobów architektury ogrodowej i drewna 
konstrukcyjnego. Naszym klientom proponujemy 
szeroką ofertę, obejmującą:
● Architektura ogrodowa: 
 Wykonujemy wszelkiego rodzaju ogrodzenia 
 z drewna, począwszy od niskich płotków
 sztachetowych i myśliwskich, poprzez pełne
 ogrodzenia osłonowe z lamel ryflowanych oraz
 płoty deskowe, a skończywszy na
 ekskluzywnym programie płotów boazeryjnych.
● Drewno dla budownictwa:
 ● Kantówki, deski
 ● Impregnowane ciśnieniowo drewno
  konstrukcyjne na więźby dachowe:
  krawędziaki, jętki, łaty, kontrłaty
● Drewno szalunkowe, podbitki dachowe
● Deski podłogowe oraz boazeryjne
● Suszone krawędziaki i listwy montażowe
● Suszone, strugane elementy konstrukcyjne

"HAMAR" A.M. Benedykcińscy general partnership 
is a producer of wooden garden architecture and 
construction timber, known on European markets.
We offer our clients a wide range of products, 
including:
● Garden architecture:
 We make all kinds of wood fences, from low
 picket and hunting fences, through full curtain
 fences made of grooved lamellas, board fences,
 ending with an exclusive range of paneling
 fences.
● Wood for construction:
 ● Timber, boards
 ● Pressure-impregnated construction timber
  for roof trusses: square timber, collar beams,
  battens, counter-battens
● Shuttering wood, roof soffits
● Floor boards and paneling
● Kiln dried square timber and mounting strips
● Kiln dried, planed structural elements

P.P.U.H. HAMAR A.M. Benedykcińscy Spółka Jawna
Hamar company

hamar@hamar.pl Polska, ul. Reja 12 A
87-810 Włocławek

 +48 54 231 13 14

Informacja o firmie Company information

www.hamar.pl
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Profil produkcji:
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● garden and playground equipment 

ZPD „HOLZWELT” Sp. z o.o.
HOLZWELT Ltd.

office@holzwelt.plPolska, ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzów Wlkp.

 +48 95 733 81 00

Informacja o firmie Company information

HOLZWELT

www.holzwelt.pl
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Jesteśmy jedyną w Polsce jednostką badawczą 
o wieloletnich tradycjach w prowadzeniu 
multidyscyplinarnych kompleksowych badań 
naukowych i  prac badawczo-rozwojowych 
w dziedzinie drzewnictwa. Naszym zadaniem jest 
odpowiadan ie  na  współczesne wyzwania 
przemysłu  i  dążen ie  do  real i zac j i  ce lów 
strategicznych polskiej gospodarki, w tym 
zwłaszcza celów wyznaczonych przez Sieć 
Badawczą Łukasiewicz. Ofertę badań i usług 
kierujemy przede wszystkim do sektora drzewnego 
(branże oparte na drewnie), ale również do: 
leśnictwa, budownictwa, transportu, gospodarki 
komunalnej, rolnictwa, przemysłu chemicznego, 
energetyki odnawialnej, a nawet farmacji, 
przemysłu kosmetycznego czy ogrodnictwa. Nasi 
specjaliści prowadzą badania w obszarach: 
zrównoważone i energooszczędne budownictwo, 
biokompozyty, meblarstwo, opakowania z drewna, 
bioenergia, chemiczne przetwarzanie drewna 
i biomasy drzewnej, proekologiczna ochrona 
drewna i tworzyw drzewnych, biotechnologia 
środowiskowa, wielofunkcyjna i zrównoważona 
gospodarka leśna, bioekonomia.

We are the only research institution in Poland with 
d e c a d e s  o f  e x p e r i e n c e  i n  c o n d u c t i n g 
multidisciplinary, comprehensive scientific and R+D 
works in wood science and industry. Our main 
object ive is  responding to contemporary 
challenges in the industry and pursuing strategic 
goals of the Polish economy, in particular – goals 
set by the Łukasiewicz Research Network. 
Institute’s research and services offer is directed 
mainly to the wood sector (branches based on 
wood), but also to: forestry, construction, 
transport, municipal economy, agriculture, 
chemical industry, renewable energy, and even 
pharmacy, cosmetics, and horticulture. Our experts 
conduct research in the areas of: sustainable and 
energy-saving construction, biocomposites, 
furniture industry, wood packaging, bioenergy, 
chemical processing of wood and wood biomass, 
pro-ecological protection of wood and wood-based 
products,  env i ronmenta l  b iotechnology, 
m u lt i fu n c t i o n a l  a n d  s u st a i n a b le  fo re st 
management, bioeconomics.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute

office@itd.lukasiewicz.gov.plPolska, ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

 +48 61 849 24 00

Informacja o firmie Company information

www.itd.poznan.pl
www.lukasiewicz.gov.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

INTERLAS s.c. Danuta Wnuk, Jolanta Wnuk i Elżbieta Back
INTERLAS company

interlas@pro.onet.plPolska, Dębowa Góra 3a
11-015 Olsztynek

 +48 89 519 00 59

Informacja o firmie Company information

INTERLAS

www.interlas.pl
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Firma powstała w 1980 roku. Jako zakład 
produkcyjny dysponujemy dwiema nowoczesnymi 
halami produkcyjnymi, zespołem suszarni do 
drewna oraz tartakiem. Nasza Firma cały czas 
inwestuje, zarówno w kapitał ludzki jak i w 
nowoczesny park maszynowy. Zatrudniamy około 
70 wykwalifikowanych pracowników. 

Od ponad 15 lat Izotonia jest producentem 
drewnianych stelaży, listew bocznych i środkowych 
do łóżek o różnych rozmiarach oraz innych 
elementów meblowych na zamówienie. Nieustannie 
podnosząc jakość oferowanych wyrobów, pragnie 
s pe ł n i a ć  oc z e k i wa n i a  n awe t  n a j b a rd z i e j 
wymagających klientów. Innowacyjny park 
maszynowy przekłada się na duże możliwości 
wytwórcze przerabiając rocznie ok 25000 m3 
drewna. Jako główny cel nasza firma stawia sobie 
zadowolenie klienta, dlatego też dostarcza na rynek 
w y r o b y  k t ó r e  c e c h u j e  w y s o k a  j a k o ś ć , 
funkcjonalność i konkurencyjną cena.

The company was founded in 1980. As a production 
plant, we have two modern production halls,  
drying chambers and sawmill. Our company 
constantly invests in human capital and modern 
machinery. We employ approximately 70 qualified 
people.

For over 15 years, Izotonia has been a producer of 
wooden frames, side and middle slats for beds of 
various sizes and other furniture elements on 
demand. By constantly improving the quality of the 
offered  products,  we  want  to  meet  the 
expectations of even the most demanding 
customers. The innovative machinery park let us to 
achive large production capacities, processing 
about 25,000 m3 of wood annually. The main goal 
of our company is customer satisfaction, which is 
why we provide the market with products that are 
characterized by high quality, functionality and 
competitive price.

Zakład Drzewny IZOTONIA
Wood plant IZOTONIA

biuro@izotonia.plPolska, Lipowiec 96a
23-407 Tereszpol

 +48 84 643 86 83, +48 502 309 016

Informacja o firmie Company information

IZOTONIA

www.izotonia.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● materiały podłogowe
● palety i elementy palet
● handel materiałami drzewnymi

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● floor materials production 
● pallets and elements of pallets production 
● wood materials trade 

JACK-DREW PPD IMPORT-EKSPORT
JACK-DREW company

jackdrew@wp.plPolska, ul.  Niechorska 4
72-300 Gryfice

 +48 91 384 86 97

Informacja o firmie Company information

JACK-DREW

www.jackdrew.pl
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Branże:  budowlana, drzewna , konstrukcyjna
Rok założenia: 1999, Zatrudnienie: 95 osób
St o s owa n a  t e c h n o lo g i a :  g i ę c i e  d re w n a 
z równoczesnym klejeniem warstwowo, 5-cio 
osiowa obróbka CNC. Zakres technologiczny 
prasowania:  max szerokość  400 mm, max 
długość  19000 mm, min R gięcia 450 mm
Stosowane gatunki drewna: świerk , sosna, 
daglezja, modrzew. Stosowane kleje: poliuretany , 
spoiny w pełni wodoodporne w każdych warunkach 
klimatycznych. Produkty: belki proste , belki 
łukowe. Miejsce zastosowania: nowoczesne 
budownictwo , renowacje zabytkowych konstrukcji, 
konstrukcje prototypowe, konstrukcje dachów , 
drewniane wiaty, zadaszenia tarasów, lukarn 
dachowych , aranżacje wnętrz . 
Certyfikaty: Budowlane CE  zgodność z EN 14080, 
Ekologiczne PEFC , FSC, Zarządzanie ISO 9001, 
Zastrzeżone znaki : TCLwood618
Patent : EP3416791.

Business sectors:  housing, woodworking, 
construction.  Established: 1999  Employment: 95 
people. Technology used: wood bending with 
simultaneous layer gluing, 5-axis CNC machining
Technological scope of pressing:  Max width 
400mm,  Max length 19,000mm, Min R of bending 
450mm. Wood species used: Spruce, Pine, Douglas 
Fir, Larch Applied adhesives: polyurethanes, fully 
waterproof joints in all climatic conditions 
Products:  straight beams, curved beams 
Application: modern construction, renovation of 
historic structures, prototype structures, roof 
structures, wooden sheds, terrace roofing, roof 
dormers, interior design. 
Certificates: Construction CE compliance with EN 
14080, Ecological PEFC, FSC ISO 9001 management 
Registered marks: TCLwood618
 Patent: EP3416791.

Jagram-Pro S.A.
Jagram-Pro company

www.jagram.pl

biuro@jagram.pl Polska, ul. Leśna 16, 14-240 Susz 

 +48 55 278 62 64

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● garden equipment production

JaP TRADING Sp. z o.o.
JaP TRADING Ltd.

biuro@japtrading.plPolska, ul. W. Reymonta 28
65-850 Zielona Góra

 +48 68 375 10 37

Informacja o firmie Company information

JaP TRADING

www.japtrading.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● palety i elementy palet
● handel materiałami drzewnymi

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● pallets and elements of pallets production 
● wood materials trade 

PPH JAR Sp. o.o.
PPH JAR Ltd.

jarolecko@o2.plPolska, Osiedle Lesk 33
19-400 Olecko

 +48 87 523 46 60,  +48 694 436 027

Informacja o firmie Company information

JAR

www.jarolecko.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

Production profile:
● hardwood timber and other wood products 

PPHU JAWOR Piotr Kolbe
JAWOR company

jaworzam1@poczta.onet.plPolska, ul. Ks.J.Poniatowskiego 3/18
22-400 Zamość

 +48 501 082 004

Informacja o firmie Company information

JAWOR

brak / none
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Jawor-Parkiet to wiodący polski producent 
dwuwarstwowych podłóg drewnianych. Początki 
firmy sięgają lat 90, kiedy to głównym produktem 
była mozaika podłogowa, która trafiała do domów 
Polaków, ale i na eksport. Wraz ze zmianą trendów 
dołączyły parkiety lite, a po 2000 roku pierwsze 
podłogi warstwowe. Stanowią one dziś blisko 100 
procent produkcji. 

Produkty o długości od 490 mm do 2500 mm, 
u p o r z ą d k o w a n e  w  o ś m i u  k o l e k c j a c h 
o zróżnicowanej kolorystyce i wielu opcjach 
wykończenia dają klientowi mnóstwo możliwości 
wyboru. W Polsce produkty Jawor-Parkiet, 
dostępne są w 8 salonach sprzedaży Jawor-Parkiet 
oraz 250 salonach partnerskich. Ponad 70 proc. 
produkcji trafia na eksport – do Niemiec, Włoch, 
Rosji, Nowej Zelandii, Skandynawii czy Chin. 

Jawor-Parkiet, a wood flooring manufacturer, is 
one of the largest Polish producer of two-layer 
wooden floors. The company was established in the 
1990s when the main product was mosaic flooring. 
This product adorned numerous Polish homes and 
was exported abroad. Along with changing trends, 
that type of flooring started to be accompanied by 
solid parquet flooring, and from 2000 the first 
layered floors began to leave production lines. 
Today, wooden flooring accounts for almost 100 
percent of our production. 
Our products, ranging from 490 mm to 2500 mm in 
length and organized in eight collections with 
different colors and many finishing options, give the 
customer a variety of products to choose from. 
After 30 years of operation on the market, wooden 
flooring from Nowe Miasto Lubawskie is now 
available in 250 retail outlets in Poland and 8 Jawor-
P a r k i e t  s h ow ro o m s.  7 0  p e rce n t  of  o u r 
manufactured products are exported to Germany, 
Italy, Russia, New Zealand, Scandinavia, China and 
other places. 

Producent podłóg drewnianych Jawor-Parkiet
Jawor-Parkiet company

www.jawor-parkiet.pl

dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
export@jawor-parkiet.pl

Polska, ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

+48 56 474 80 84

Informacja o firmie Company information

Design Experience Maxi, Orzech Amerykański EleganceDesign Experience Maxi, Orzech Amerykański EleganceDesign Experience Maxi, Orzech Amerykański Elegance Fertig Deska Chevron Dąb CaldoFertig Deska Chevron Dąb CaldoFertig Deska Chevron Dąb Caldo
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Zakład Produkcji Drzewnej „KACZKAN” istnieje od 
1987 roku. Jest to firma rodzinna, zarządzana przez 
Prezesa Józefa Waldemara Kaczkana. Firma 
„KACZKAN” jest przedsiębiorstwem działającym w 
branży drzewnej. Przedmiotem działalności firmy 
jest działalność produkcyjna i handlowa w handlu 
wewnętrznym oraz eksporcie. Firma „KACZKAN” 
jest  producentem wysokie j  klasy podłóg 
drewnianych: parkietu dwuwarstwowego, deski 
podłogowej, parkietu litego, parkietu mozaikowego 
oraz parkietu przemysłowego. Produkcja naszych 
podłóg ma wymiar kompleksowy, pierwsza część 
procesu produkcyjnego to obróbka surowca: 
drewna w tartaku w Kiełkutach, następnie 
półfabrykaty w postaci fryzów parkietowych 
trafiają do zakładu produkcyjnego w Klonowym 
Dworze, gdzie powstają naturalne podłogi 
drewniane. Innowacyjne linie technologiczne, 
sprawiają, że nasze wyroby są precyzyjne w 
wykonaniu i wyglądzie. W naszej ofercie znajdują się 
rodzaje podłóg od tradycyjnych po nowoczesne. 

Zakład Produkcji Drzewnej "KACZKAN" has existed 
since 1987. It is a family business, managed by 
President Józef Waldemar Kaczkan. The company 
"KACZKAN" is an enterprise operating in the wood 
industry. The company's line of business is 
production and trade on domestic and export 
market. The company "KACZKAN" is a producer of 
high-class wooden floors: two-layer parquet, floor 
board, solid parquet, mosaic parquet and industrial 
parquet. The production of our floors is complex, 
the first part of the production process is the 
processing of the raw material: wood in the sawmill 
in Kiełkuty, then semi-finished products in the form 
of parquet friezes are sent to the production plant in 
Klonowy Dwór, where natural wooden floors are 
made. Innovative technological lines make our 
products precise in design and execution. Our offer 
includes types of floors, from traditional to 
modern.

KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Sp. Jawna
Kaczkan company

kaczkan@kaczkan.plPolska, Klonowy Dwór
14-330 Małdyty

 +48 89 758 19 00

Informacja o firmie Company information

www.kaczkan.pl
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Firma PPU „Karo” znajduje się w województwie 
pomorskim w powiecie bytowskim gmina Lipnica. 
Firma istnieje od 1994 roku, obecnie zatrudniamy 
ok. 150 osób. Od początku istnienia firmy 
zajmujemy się produkcją szeroko pojętej galanterii 
ogrodowej .  W gamie naszych produktów 
znajdziecie państwo różnego rodzaju płoty 
lamelowe (proste, z łukiem, z kratką), płotki 
wbijane, pergole, podesty, rollbordery, donice, 
piaskownice i inne. W sprzedaży posiadamy również 
wysokiej jakości korę sosnową pakowaną w worki 
80-litrowe i luzem w różnych frakcjach. Swoje 
wyroby sprzedajemy na terenie całej Europy. 
Produkcja eksportowa stanowi 90% całej produkcji 
firmy. W 2007 roku wybudowaliśmy nowy zakład 
co znacznie zwiększyło nasze możliwości 
produkcyjne, posiadamy nowoczesne l inie 
technologiczne i maszyny do obróbki drewna. 
Nasze wyroby cechują się bardzo wysoką jakością 
pod względem produkcji i impregnacji. Drewno 
używane do produkcji pochodzi głównie od 
dostawców posiadających certyfikat FSC®.

The company PPU "Karo" is located in the 
Pomeranian Voivodeship, in the Bytów poviat, in the 
Lipnica commune. The company is established in 
1994. At the moment we employ approx. 150 
people. From the very beginning of the company's 
existence, we have been producing wide range of 
garden accessories. In our offer you will find 
various types of lamella fences (straight, with an 
arch, with a grid), hammered fences, pergolas, 
platforms, rollborders, pots, sandboxes and 
others. We also sell high-quality pine bark, packed 
in 80-liter bags and in bulk in various fractions.
We sell our products throughout Europe. Export 
production accounts for 90% of the company's 
total production. In 2007, we built a new plant, 
which significantly increased our production 
capacity, we have modern technological lines and 
woodworking machines. Our products are of very 
h igh qual i ty  in  terms of  product ion and 
impregnation. The wood used for production comes 
mainly from FSC®-certified suppliers.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KARO” Wojciech Megier
KARO Wojciech Megier company

wojtek@megier.pl 
dyrektor@megier.pl

Polska, Sątoczno 9
77-130 Lipnica

 +48 59 821 87 10

Informacja o firmie Company information

KARO

www.megier.pl
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Kiilto OY jest fińską prywatną firmą, ze 100-letnią 
historią. Opracowuje, wytwarza i sprzedaje 
rozwiązania dla czterech branż: budownictwo, 
klejenie przemysłowe, higiena profesjonalna, 
środki czystościowe. Kluczowe założenia naszych 
wszystkich działań to bycie liderem ochrony 
środowiska, bliskie relacje z klientami oraz działania 
dla zrównoważonego rozwoju. Kiilto posiada spółki 
w 11 państwach zatrudniając około 1000 osób. Kiilto 
intensywnie inwestuje w badania i  rozwój 
produktów, a tym samym pomaga klientom w 
rozwoju i ulepszaniu ich procesów w klejeniu 
p r z e m y s ł o w y m ,  z a b e z p i e c z a n i u 
przeciwogniowym, budownictwie i innych. Kiilto 
Polska Sp. z o.o. od 1997 r. reprezentuje grupę Kiilto-
Family na rynku polskim, oferując kleje oraz 
kompletne rozwiązania techniczne procesu klejenia  
dla przemysłu drzewnego oraz meblarskiego, 
a także dostarcza inne gotowe produkty dla 
budownictwa tzw. chemię budowlaną. Misją Kiilto 
jest tworzenie produktów bezpiecznych dla 
środowiska oraz użytkowników, zarówno kleju jak 
i gotowego wyrobu. Dlatego przykładamy dużą 
uwagę na redukcję emisji LZO, oraz formaldehydu.

KIILTO OY is Finnish family-owned company, with a 
hundred-year history. We develop, manufacture 
and market chemical industry solutions in four 
business areas: construction, industrial bonding, 
professional hygiene, and consumer business. The 
key principles underlying our operations are 
environmental leadership,  closeness, and 
commitment to the future. We operate in 11 
countries and employ nearly 1000 people.
Kiilto invests strongly in product development and 
research – our goal is to help our customers 
develop their operations and succeed through 
continuous improvement. By partnering with us, 
you can ensure that your company stays at the 
forefront of bonding solutions and fireproofing.
Our experts services include analysis and testing 
services for quality assurance and the development 
of production processes. Kiilto's experts will 
provide you with the industry's best know-how in 
finding optimal adhesive solutions. 

Kiilto Polska Sp. z o.o.
Kiilto OY – Tampere,  Finland 

www.kiilto.pl
www.kiilto.com

biuro@kiilto.com Polska, ul. Erazma Ciołka 10
01-402 Warszawa
 
 +48 22 743 91 76

Informacja o firmie Company information
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Profil działalności:
● handel materiałami drzewnymi

Business profile:
● wood materials trade 

KODREWEX Sp. z o.o.
KODREWEX Ltd.

kodrewex@poczta.fmPolska, ul. Wojska Polskiego 24
97-545 Gomunice

 +48 44 684 24 89, +48 44 684 22 71

Informacja o firmie Company information

KODREWEX

brak / none
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PHU Konar istnieje od 1992 roku i zatrudnia przeszło 
100 pracowników, jest przedsiębiorstwem z bardzo 
dużym doświadczeniem, ugruntowaną wiedzą i 
najlepszą tradycją w produkcji oraz sprzedaży 
drewna sosnowego i świerkowego. Siedziba firmy 
wraz z kompleksem produkcyjnym położona jest w 
r e g i o n i e  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  P o l s k i . 
Podstawowym elementem polityki rynkowej firmy 
jest dbałość o stałą, niezmiennie optymalną jakość 
oferowanych materiałów. Surowiec do produkcji 
pozyskiwany jest tylko z Polskich Lasów 
Państwowych. Posiadamy certyfikaty: FSC, PEFC, 
CE, IPPC. Konar specjalizuje się w produkcji wysokiej 
klasy drewna dekoracyjno - wykończeniowego, 
d r e w n a  m o d y fi k o w a n e g o  t e r m i c z n i e -
THERMOWOOD, oraz drewna budowlanego, 
suszonego komorowo i struganego.
Jedną z miar doświadczenia firmy w produkcji 
drewna jest jej  skala– ponad 40.000 m3 
przetwarzanego surowca drzewnego rocznie, do 
roku 2022 planowany jest wzrost wielkości 
produkcji do 100.000 m3.

PHU „Konar” is a private enterprise with a long 
experience and tradition in manufacturing and 
selling building timber from pine and spruce, that is 
confirmed by the CE quality mark. Another group of 
goods manufactured and offered by “Konar” is 
THERMOWOOD -thermally modified wood. A basic 
element of our market policy is taking care of 
providing permanent and unchangeably high quality 
of the materials we offer. PHU “Konar” co-operates 
with raw material suppliers from Polish forests of 
north-eastern Poland therefore, the wood is FSC 
certified. High quality criteria characterizing raw 
material acquired for production, outstanding 
quality and precision of processing, machines 
systematic upgrading and rigorous quality 
assessment of finished products, are just some of 
the elements of the Konar Quality System. 
Our experience in timber manufacture may be 
measured by our production output as well – which 
is over 40.000 m3 of processed timber per annum, 
Until 2022, it is planned to increase production to 
100.000 m3.

PHU KONAR STASIEŁUK WOJCIECH
Konar company

www.konar.net.pl

biuro@konar.net.pl
w.tomaszewski@konar.net.pl 

Polska, Skindzierz 3
16-140 Korycin 

 +48 85 72 19 190, +48 510 091 950

Informacja o firmie Company information
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KPPD-Szczecinek S.A. to jeden z największych 
producentów tarcicy w Polsce. Przedsiębiorstwo 
produkuje rocznie 266 tys. m3 tarcicy sosnowej 
w 8 tartakach iglastych oraz 30 tys. m3 tarcicy 
bukowej i dębowej w 2 zakładach liściastych. Firma 
inwestuje w nowoczesne technologie, aby spełnić  
wymagania klientów. Każdy tartak dysponuje 
suszarniami komorowymi (o łącznej pojemności 
ponad 7 tys. m3), a 5 tartaków iglastych posiada 
autoklawy do ciśnieniowej impregnacji tarcicy 
nowoczesnym bezchromowym impregnatem
– Wolmanitem CX-10 (na kolor zielony i brązowy).

Wieloletnie doświadczenie, wysoki poziom 
wyposażenia technicznego oraz profesjonalna 
kadra gwarantują wysoką jakość i terminowe 
dostawy wyrobów. Firma przerabia drewno 
posiadające certyfikat FSC oraz jest uprawniona do 
w y s t a w i a n i a  c e r t y fi k a t u  C E  n a  t a r c i c ę 
konstrukcyjną i certyfikatu IPPC. W roku 2002 
wprowadzony został system zarządzania jakością 
ISO 9001. 

KPPD-Szczecinek S.A. is one of the largest timber 
producers in Poland. The enterprise produces 
annually 266,000 m3 of pine timber in 8 softwood 
sawmills and 30,000 m3 of beech and oak timber 
in 2 hardwood sawmills. The company invests 
in modern technologies to meet customers' 
requirements. Each sawmill has drying chambers 
(with a single feed of approx. 7,000 m3) and five 
softwood sawmills have autoclaves for pressure 
impregnation of timber with a modern chrome-free 
impregnant - Wolmanit CX-10 (green and brown).

Many years of experience, high level of technical 
equipment and professional staff guarantee high 
quality of products and on-time deliveries. The 
company processes FSC-certified timber and is 
authorized to issue a CE certificate for construction 
timber and an IPPC certificate. In 2002, the quality 
management system ISO 9001 was introduced.

KPPD-Szczecinek S.A. 

www.kppd.pl

kppd@kppd.plPolska, ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek

+48 94 37 49 750, +48 94 37 49 757
+48 94 37 49 755, +48 94 37 49 765

Informacja o firmie Company information
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Jesteśmy importerem i dystrybutorem produktów 
drzewnych. Dostarczamy drewno do wszystkich 
gałęzi przemysłu drzewnego i branż związanych z 
jego obróbką, m.in.: producentów mebli i tapicerów, 
stolarzy, producentów schodów, producentów 
domów drewnianych, elementów ogrodowych, 
palet oraz do sklepów budowlanych i  dla 
majsterkowiczów. Działamy na rynku polskim oraz 
europejskim. Handlujemy drewnem w różnych 
klasach dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić 
oczekiwania szerokiej grupy Klientów. W naszej 
ofercie znajdziecie Państwo m.in. tarcicę krajową, 
europejską, egzotyczną i amerykańską.

We supply timber to all branches of wood industry: 
furniture manufacturers and upholsterers, 
carpenters, stairs’ manufacturers, wooden houses’ 
construction, gardens, pallets, industry containers, 
as well as a number of DIY depots. We operate on 
the Polish and European markets. We trade wood in 
various quality classes, which let us meet the needs 
of many clients. We offer european, american and 
exotic timber.

Kubi Sp. z o.o.
Kubi Ltd.

www.kubi.pl

biuro@kubi.pl 

 +48 500 077 841

Informacja o firmie Company information

Polska, 84-207 Koleczkowo, Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 70
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Z a k ł a d  D r z e w n y  „ K U J A N ”  s p.  z  o . o.  t o 
wyspecjalizowany tartak, zapewniający swoim 
Klientom materiał sosnowy najlepszej klasy. 
Podążając za rosnącymi wymaganiami rynku oraz 
zmieniającymi się preferencjami Klientów, na 
bieżąco dostosowujemy ofertę do oczekiwań 
najbardziej wymagających z Państwa.

Świadczymy również profesjonalne usługi 
impregnacji ciśnieniowej oraz suszenia za pomocą 
specjal istycznego, niezawodnego sprzętu. 
Gwarantujemy najwyższą jakość asortymentu, 
atrakcyjne ceny oraz indywidualne podejście do 
każdego Klienta. Oferujemy też szereg usług 
związanych ze struganiem i przycinaniem drewna 
na żądany wymiar. W naszej ofercie znajdą Państwo 
między innymi: tarcicę obrzynaną i nieobrzynaną, 
więźby dachowe, łaty i  kontrłaty, tarcicę 
szalunkową, boazerię, deski podłogowe, deski 
elewacyjne, deska tarasowe oraz wyroby 
programu ogrodowego.

Zakład Drzewny "KUJAN" sp. z o.o. is a specialized 
sawmill that provides its customers the best 
quality pine material. Following the growing market 
requirements and the changing preferences of our 
customers, we constantly adjust our offer to the 
expectations of the most demanding of you. 

We  a ls o  p rov i d e  p rofe ss i o n a l  p re ss u re 
impregnation and drying services using specialized, 
reliable equipment. We guarantee the highest 
quality of the assortment, attractive prices and an 
individual approach to each client. We also offer a 
number of services related to planing and trimming 
wood to the desired size. Our offer includes, among 
others: edged and unedged lumber, roof truss, laths 
and counter battens, shuttering lumber, paneling, 
floor boards, elevation boards, terrace boards and 
garden program products.

Zakład Drzewny "KUJAN" sp. z o.o.
Kujan Ltd.

www.zdkujan.pl

zdkujan@op.plPolska, Kujan 18
77-424 Zakrzewo

+48 67 266 75 26, +48 67 266 75 27

Informacja o firmie Company information
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Firma Limat specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 
wysokiej jakości palet drewnianych stosowanych w 
transporcie i logistyce. Jesteśmy certyfikowanym 
producentem Euro palet wielokrotnego użytku ze 
znakiem jakości EPAL. W ofercie posiadamy również 
palety jednorazowe o wymiarach 800X1200 mm 
oraz 1000X1200 mm.

Oferta:
● EUROPALETA EPAL 1
 Europaleta EPAL to najczęściej stosowana paleta
 w transporcie towarów. Każda paleta spełnia
 wymagania normy UIC 435-2 oraz poddawana
 jest obróbce termicznej wg standardów ISPM15
 pozwalającej uzyskać certyfikat fitosanitarny
 IPPC. Umożliwia on stosowanie palet na całym
 świecie.
● PALETA PRZEMYSŁOWA 800X1200
● PALETA PRZEMYSŁOWA 1000X1200
● KORA SOSNOWA
● ZRĘBKA PAPIERNICZA
● TROCINY

The Limat company specializes in the production 
and sale of high-quality wooden pallets, used in 
transport and logistics. We are a certified producer 
of reusable euro-pallets with the EPAL quality 
mark. We also offer single-use pallets with 
dimensions of 800X1200 mm and 1000X1200 mm.

Offer:
● EPAL 1 EURO PALLET
 The EPAL euro-pallet is the most commonly used
 pallet in the transport. Each pallet meets the
 requirements of the UIC 435-2 standard and is
 subjected to thermal treatment in accordance
 with ISPM15 standards, which allows to obtain
 the IPPC phytosanitary certificate. It enables the
 use of our pallets all over the world.
● 800X1200 INDUSTRIAL PALLET
● 1000X1200 INDUSTRIAL PALLET 
● PINE BARK
● INDUSTRIAL CHIPS
● CHIPS

LIMAT Sp. z o.o.
Limat Ltd.

biuro@limatpalety.plPolska, Kuźnica Zagrzebska Kol.4
98-273 Klonowa

 +48 627 312 414

Informacja o firmie Company information

www.limatpalety.pl
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PPHU LIMBA działa na rynku krajowym i 
zagranicznym od 20 lat. Można się tu zaopatrzyć 
m.in. w szeroką gamę płotów drewnianych, mebli 
ogrodowych oraz elementy wyposażenia ogrodów 
tj. donice, pergole, ogrodzenia drewniane itp. 

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem 
klientów rozbudowane zostały hale produkcyjne 
oraz zakupiono nowy park maszyn, który umożliwił 
zwiększenie produkcji oraz poprawę jakości 
oferowanych klientom produktów. 

Firma posiada również certyfikat FSC.

PPHU Limba has been present in a local and foreign 
market for over 20 years. You can find here a wide 
range of wooden garden products including fences, 
garden panels, planters, arches, gazebos and picnic 
tables. 

Due to increased interest of customers the factory 
has decided to invest in a developement of 
production facility as well as a modern machinery 
park. Thanks to this investment the company has 
increased its production capacity and has improved 
a quality of offered products. 

The company has a FSC certificate.

"PPHU LIMBA Ryszard Majewski i Tomasz Szerel" Spółka Jawna
Limba company

brak / none

limba23@wp.pl Polska
Kukowo 4a, 19-400 Olecko

 +48 87 523 01 72

Informacja o firmie Company information
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Lonza Wood Protection jest wiodącym dostawcą 
przemysłowych środków do efektywnej ochrony 
drewna na rynkach europejskim, bliskowschodnim 
czy afrykańskim. Technologie te wydłużają okres 
zywotności drewna i pozwalają na bezpieczne i 
pewne użytkowanie drewna w szerokim zakresie 
zastosowań końcowych. Wiodące marki, TANALITH 
oraz VACSOL to produkty na bazie wody, które 
zapewniają sprawdzoną i długotrwałą ochronę 
przed organizmami rozkładającymi drewno w 
budownictwie,  arch i tekturze  kra jobrazu, 
ogrodzeniach, stolarce budowlanej. Impregnacja 
drewna oraz zaimpregnowane drewno są dostępne 
za pośrednictwem wiodących firm drzewnych 
zajmujących się profesjonalną impregnacją oraz 
obróbką drewna na naszych rynkach. TANASOTE to 
technologia impregnacji na bazie oleju mineralnego, 
zaprojektowana jako nowoczesna alternatywa dla 
tradycyjnej impregnacji olejem kreozotowym dla 
drewna przemysłowego takiego jak podkłady 
kolejowe, słupy transmisyjne. TANASOTE ma być 
dostępny na rynku w 2021 roku.

Lonza Wood Protection is a leading supplier of 
industrially applied products for the effective 
preservative protection of timber throughout 
European, Middle East and African markets. These 
technologies extend the service life of timber and 
allow it to be used safely and with real confidence in 
a wide range of end use applications. Leading brand 
products include TANALITH and VACSOL water 
based wood preservatives that provide proven long 
term protection against the threat of wood decay 
organisms for construction, fencing, landscaping 
and joinery timbers. Timber treatments and treated 
timbers are available through leading treatment 
and timber companies throughout our markets. 
TANASOTE is a new mineral oil based treatment 
technology designed as a modern alternative to 
traditional creosote treatments for heavy duty 
industrial timbers such as transmission poles and 
railway sleepers. TANASOTE is expected to be 
commercially available in 2021. 

LONZA WOOD PROTECTION
Lonza wood protection

www.trusttreatedtimber.com

rafal.zmuda@lonza.com
pawel.jablonski@lonza.com

United Kingdom, Wheldon Road
Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT

+44 1977 714 000
+48 502 625 130, +48 500 283 445

Informacja o firmie Company information
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Łąccy-Kołczygłowy, to rodzinna firma o wieloletniej 
tradycji działająca na polach przemysłu drzewnego, 
zarówno w kraju jak i zagranicą. Firma założona 
została w 1983 roku i cały czas prężnie się rozwija, 
jednocześnie dbając o zachowanie wysokiej jakości 
wyrobów. Aktualnie firma zatrudnia ponad 200 
osób w strukturze czterech zakładów. Oprócz 
przerobu drewna, zajmuje się również wytwa-
rzaniem sklejki, klejonki, podłóg drewnianych oraz 
mebli i elementów meblowych. Firma Łąccy 
produkuje wyjątkowe podłogi drewniane ArtFloors, 
które są wynikiem wieloletniej współpracy 
doświadczonych rzemieślników z architektami. Tak 
powstały niepowtarzalne podłogi dębowe 
warstwowe.  Marka  MoonWood powstała 
natomiast z pasji do pięknych i naturalnych mebli. 
Meble MoonWood produkowane są z naturalnego 
drewna bukowego i dębowego oraz sklejki 
brzozowej, bez użycia szkodliwych farb, czy 
lakierów. Drewno do produkcji pozyskiwane jest w 
odpowiedzialny sposób z polskich lasów. Cały nasz 
zespół tworzą ludzie z pasją do drewna. Jest to 
recepta na tworzenie wyjątkowych produktów 
w najwyższej jakości.

Łąccy-Kołczygłowy is a family company with many 
years of tradition, operating in the wood industry in 
Poland and abroad. The company was founded in 
1983 and is constantly developing dynamically, at 
the same time taking care of keeping high quality 
products. Currently, the company employs over 
200 people in four plants. In addition to the 
processing of wood, it also produces plywood, 
glued panels, wooden floors as well as furniture 
and furniture components. The Łąccy company 
produces unique ArtFloors wooden floors, which 
are the result of many years of cooperation 
between experienced craftsmen and architects. In 
result of this cooperation we created unique 
layered Oak floors. The MoonWood brand was 
created out of passion for beautiful and natural 
furniture. MoonWood furniture is made of natural 
Beech and Oak wood and Birch plywood, without 
the use of harmful paints or varnishes. For 
production we use raw material from sustainably 
managed Polish forests. Our entire team is made up 
of people with a passion for wood. It is a recipe for 
creating unique products of the highest quality.

ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY Sp. z o.o.
Łąccy - Kołczygłowy Ltd.

laccy@laccy.plPolska, ul. Słupska 60
77-140 Kołczygłowy

 +48 59 821 39 50

Informacja o firmie Company information

www.laccy.pl, www.artfloors.pl
www.moonwood.me
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood produts

Mardom PRO Sp z o.o. sp. k.
Mardom PRO company

mardom@mardom.com.plPolska, Lipniki Stare 27
06-100 Pułtusk

 +48 23 692 01 48

Informacja o firmie Company information

MARDOM PRO

www.mardom.com.pl



99Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

MGJ to firma rodzinna, która nieprzerwanie 
funkcjonuje na rynku od 1995 roku. W Polsce 
jesteśmy liderem w produkcji tarcicy liściastej w 
grubościach 26-70 mm w gatunkach: buk, dąb, 
jesion, brzoza, klon i olcha. Dla naszych klientów 
oferujemy tarcicę suchą białą i parzoną. Do 
produkcji tarcicy podchodzimy z najwyższą 
starannością, począwszy od pozyskania surowca, 
poprzez przetarcie aż do procesu suszenia. Naszą 
dumą jest nowoczesny park maszynowy, w którego 
skład wchodzą 4 traki oraz 24 komory suszarnicze, 
co umożliwia nam przetarcie 50 tys. M3. Wysoka 
jakość tarcicy połączona z kompleksową obsługą 
klienta zaowocowały uznaniem w środowisku 
biznesowym. Firma MGJ stawia na jakość, której 
potwierdzeniem jest zaufanie i uznanie wśród 
szerokiej gamy odbiorców. Naszymi atutami są 
profesjonalizm, zaangażowanie, kompleksowa 
obsługa oraz wysokie standardy procesu 
produkcyjnego. Dzięki sprawnej organizacji 
produkcji, sprzedaży i transportu nasze produkty 
dostarczamy na czas i w każde miejsce.

MGJ is a family business, that has been continuously 
operating on the market since 1995. In Poland, we 
are a leader in the production of deciduous sawn 
timber in the thicknesses of 26-70 mm from the 
following species: Beech, Oak, Ash, Birch, Maple and 
Alder. For our clients we offer kiln dried and 
steamed timber. We approach the production of 
sawn timber with the utmost care, from obtaining 
the raw material, through sawing up to the drying 
process. Our pride is a modern machinery park, 
which includes 4 saws and 24 drying chambers, 
which allows us to saw 50.000 m3. The high quality 
of sawn timber, combined with comprehensive 
customer service, resulted in appreciation in the 
business community. The MGJ company focuses on 
quality, which is confirmed by trust and recognition 
among a wide range of customers. Our strengths 
are professionalism, commitment, comprehensive 
service and high standards of the production 
process. Thanks to the efficient organization of 
production, sales and transport, we deliver our 
products on time and to any place.

MGJ Sp. z o.o.
MGJ Ltd.

mgj@mgj.plPolska, ul. Ofiar Piaśnicy 30
84-106 Leśniewo

 +48 58 673 59 00

Informacja o firmie Company information

www.mgj.pl
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Przedsiębiorstwo P.P.H.U. "MSDW" istnieje od 2005 
roku. Siedziba firmy mieści się w Bełchowie 
k/Skierniewic, w centrum Polski. Zajmujemy się 
przerobem drewna liściastego i iglastego. Przy 
produkcji bazujemy jedynie na wysokiej jakości 
surowcach z polskich lasów. Głównym produktem 
firmy są palety z Certyfikatem IPPC, EPAL, różnego 
rodzaju skrzynio-palety i szpule. Za cel stawiamy 
sob ie  wysoką jakość,  terminowość oraz 
kompleksową obsługę logistyczną klienta. 
Dysponujemy własnym transportem, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie dostarczyć wywołane 
zamówienie w ciągu 12 godz. 

Nasza firma specjalizuje się również w: 
●  Recyklingu palet i opakowań z drewna
●  Wytwarzaniu tarcicy budowlanej
●  Produkcji zrębki do płyt wiórowych
●  Sprzedaży drewna opałowego

The „MSDW” company exists since 2005. The 
company’s headquarter is in Bełchów, near 
Skierniewice, in the center od Poland. We process 
deciduous and coniferous wood. Our production is 
based only on high-quality raw materials from 
Polish forests. The company’s main product are 
IPPC and EPAL certified pallets, various types of 
box-pallets and spools. Our goals are: high quality, 
timeliness and complex logistics customer service. 
We have our own transport, thanks to which we are 
able to deliver the requested order within 12 hours.

Our company also specializes in:
●  Recycling of pallets and wooden packaging
●  Production of construction timber
●  Production of chips for chipboard 
●  Selling of firewood

Przedsiębiorstwo P.P.H.U. "MSDW"
MSDW Marcin Salamon company

www.msdw-tartak.pl

biuro@msdw-tartak.plPolska
ul. Piaskowa 3A, 99-418 Bełchów 

+48 698 628 834, +48 664 458 891
+48 538 109 944, +48 698 043 416

Informacja o firmie Company information
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N.E.T. WOOD sp. z o.o. jest wiodącym polskim 
producentem drewnianych słupów telefonicznych i 
energetycznych.

W naszej ofercie znajdują się również słupy 
chmielowe, paliki do sadów i plantacji winorośli, 
kołki do zagród rolniczych i słupki do ogrodzeń 
przydomowych, pale antylawinowe, palisada do 
budowy pomostów, ostróg morskich oraz 
umacniania brzegów rzek i jezior, podkłady 
kolejowe.

Oferujemy dobrą jakość za rozsądną cenę!

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

N.E.T. WOOD Ltd is a leading Polish producer of 
wooden phone and power poles.

Our offer also includes hop poles, stakes for 
orchards and vine plantations, pegs for farmhouses 
and posts for home fences, anti-avalanche piles, 
palisades for the construction of piers, sea spurs 
and for strengthening the banks of rivers and lakes, 
railway sleepers.

We offer good quality at a reasonable price!

Production Profile:
● lumber and softwood products

N.E.T. WOOD Sp. z o.o.
N.E.T. WOOD Ltd.

office@netwood.plPolska, ul. Akademicka 26A
15-267 Białystok

 +48 85 742 32 32

Informacja o firmie Company information

N.E.T. WOOD

www.netwood.pl
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NESTRO powstało  43 lat temu w Niemczech w Bad 
König a w Starym  Oleśnie istnieje  od  2005 roku. 
Od początku  dz iałalności  zajmujemy się  
konstruowaniem, projektowaniem i  montażem 
ekoinnowacyjnych urządzeń  ochrony  środowiska 
(systemów odpylania) dla przemysłu tartacznego, 
drzewnego, meblarskiego i papierniczego.W 
obszarze  tej działalności są też kotły na  trociny  
i  biomasę wraz z silosami do  400m3. Od  początku 
kierujemy  się mottem: Czyste  rozwiązania, 
ponieważ  uważamy że w zmieniającym się 
intensywnie  świec ie,  n ie   wystarczy już  
proponować produktów lecz proponować 
rozwiązania np.:ekorozwojowe. Dlatego staramy 
się  nie wysuwać  naszego produktu na pierwszy 
plan, tylko dowiedzieć się czego oczekuje klient a 
następnie dopasować nasz produkt  tak, aby 
spełniał jego oczekiwania. Właśnie z tego powodu 
NESTRO tworzy kompletne rozwiązania  różnych  
systemów, dla ważnych branż przemysłu.  Nasza 
dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastycznie 
i przyszłościowe, optymalne dla klientów, 
bezpieczne dla  ich pracowników.

NESTRO was established 43 years ago in Germany 
in Bad König and has been operating in Stary Olesno 
since 2005. From the beginning, we have been 
involved in the construction, design and installation 
of eco-innovative environmental protection devices 
(dust removal systems) for the sawmill, wood, 
furniture and paper industries. The area of this 
activity also includes sawdust and biomass boilers 
with silos up to 400m3. From the beginning, we 
have been guided by the motto: Clean solutions, 
because we believe that in an intensely changing 
world, it is not enough to propose products, but to 
propose solutions, e.g.  eco-development. 
Therefore, we try not to bring our product to the 
fore, but find out what the customer expects and 
then adjust our product to meet his expectations. It 
is for this reason that NESTRO creates complete 
solutions of various systems for important 
industries. Our motto in this action is: flexible and 
future-proof solutions, optimal for customers, safe 
for their employees.

NESTRO  PPHU Sp.zo.o.
Nestro Ltd.

www.nestro.pl

info@nestro.plPolska, ul. Kolejowa  2
46-300  Stare Olesno

+48 604 612 579, +48 604 117 543
+48 538 897 740, +48 698 822 710

Informacja o firmie Company information





104 Polish Economic Chamber of the Wood Industry

Nowigo jest prężną firmą produkcyjną-handlową z 
Wielkopolski,która działa od wielu lat w branży 
drzewnej.Jesteśmy uznanymi specjalistami 
w produkcji fryzów,listew meblowych oraz różnego 
rodzaju elementów meblowych i drzewnych. 
Nieustannie poszerzamy nasz asortyment oraz 
poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym 
możemy oferować Wam produkty wyłącznie 
najwyższej jakości.

Fryzy iglaste i liściaste. Produkty w bogatej gamie 
przekrojów.  Strugane oraz n ie  strugane.
W szerokim zakresie dostępnych długości oraz klas 
jakości. Listwy meblowe liściaste i iglaste. Produkty 
przygotowane pod konkretne zamówienie 
klienta,uwzględniające przekrój, długość, sposób 
wykończenia oraz sprecyzowane wymogi 
jakościowe.

Zastosowanie:
stelaże do mebli tapicerowanych, meble lite

Nowigo is a dynamic manufacturing and trading 
company from Greater Poland, which has been 
operating for many years in the wood industry. We 
are recognized specialists in the production 
of friezes, board companies and prices of furniture 
and wood elements. We are constantly expanding 
our range and looking for a new one, so we can offer 
you products only quality.

Coniferous and deciduous friezes. Products in 
a wide range of cross-sections. Shaped and not 
planed. Wide variations in length and quality 
classes
Deciduous and coniferous furniture strips - 
Products made to order, taking into account the 
cross-section, length, finish and precise quality 
standards

Application: 
frames for upholstered furniture, solid furniture

NOWIGO sp. z o.o.
Nowigo Ltd.

biuro@nowigo.plPolska, Pomarzanowice 28
62-010 Pobiedziska

 +48 61 611 00 16, +48 726 750 750

Informacja o firmie Company information

www.nowigo.pl 
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Naturalne piękno, unikalne kompozycje i najwyższy 
poziom solidności od 1968 roku…

Zainwestuj już dzisiaj w najlepsze drzwi, podłogi 
i schody w Białymstoku! Przedstawiamy wysokiej 
jakości materiały do wykończenia każdego 
wnętrza. Nasze produkty idealnie nadają się do 
wystroju wnętrz domowych, biurowych, jak 
i powierzchni w budynkach publicznych. Doskonale 
prezentują się zarówno z nowoczesnymi, jak 
i klasycznymi stylizacjami! Jako producent schodów 
drewnianych, oferujemy solidne i  stabilne 
konstrukcje, tworzone z pasją i zaangażowaniem. 
Już same projekty wykonywane są przez nas 
w sposób kreatywny, oryginalny oraz precyzyjny!

Zachęcamy do  b l i ższego  zapoznan ia  s ię 
z oferowanymi przez nas parkietami, czy innymi 
elementami do wyposażenia swoich wnętrz. 
Gwarantujemy, że współpraca z naszą firmą 
odbędzie się na najwyższym poziomie.

Natural beauty, unique compositions and the 
highest level of solidity since 1968 ...

Invest today in the best doors, floors and stairs in 
Białystok! We present high-quality materials for 
any interior finishing. Our products are perfect for 
home and office interiors as well as for public 
buildings. They look great with both modern and 
classic styles! As a manufacturer of wooden stairs, 
we offer solid and stable structures, created with 
passion and commitment. The projects themselves 
are made by us in a creative, original and precise 
way!

We encourage you to familiarize yourself with the 
parquet we offer or other elements for interior 
design. We guarantee that cooperation with our 
company will be at the highest level.

PPHU OLGA Sławomir Bołtromiuk
Olga company

biuro@parkietyolga.plPolska, Lipiny 64
17-200 Hajnówka

 +48 85 684 37 43, +48 85 682 50 75

Informacja o firmie Company information

OLGA

www.olgawood.pl
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Maszyny do obróbki  drewna, technologie 
i  automatyzacje procesów, piły taśmowe 
stell i towane,  systemy pakowania,  lasery 
i  wskaźnik i  przemysłowe.  F irma PENNY-
DOBROSZYCE sięgająca roku 1991, od początku 
obrała współpracę z zakładami drzewnymi i 
me b l a r s k i m i .  D z i s i a j  ofe r u j e  ko m p le t ne 
mechanizacje tartaków, l in ie  sortowania, 
manipulacji surowca, hale przetarcia i sortownie 
deski. Dostarcza na rynek polski maszyny do 
obróbki drewna liderów z branży: STORI MANTEL, 
NEVA, COSMEC, DREVOSTROJ CKYNE, BARTON, 
SKY WOOD, TOS SVITAVY, KINEMATIC. Do każdej 
obrabiarki oferuje rozwiązania zautomaty-
zowanego węzła technologicznego. Posiada własną 
produkcję z halami montażowymi gdzie testuje 
technologie przed dostawą do klienta. Również 
zaplecze  serwisowe w yposażone  jest  w 
podstawowe obrabiarki oraz kilka samochodów 
serwisu mobilnego. Ponadto ofertę uzupełnia 
produkcja piał taśmowych stellitowanych, bogaty 
wybór wskaźników laserowych oraz systemów 
i urządzeń do pakowania opartych na taśmowaniu 
i foliowaniu. 

Woodworking machines, technologies and process 
automation, stellite band saws, packaging 
systems, lasers. 

PENNY-DOBROSZYCE company dating back to 1991, 
from the very beginning has chosen to cooperate 
with wood industry, furniture. Today, they offer 
complete sawmills mechanization, sorting lines, 
raw material handling, sawing and board sorting. 
They  supply  on  the  Po l i sh  market  w i th 
woodworking machines from industry leaders: 
STORI MANTEL, NEVA, COSMEC, DREVOSTROJ 
CKYNE, BARTON, SKY WOOD, TOS SVITAVY, 
KINEMATIC. For each machine tool, they offer 
solutions of an automated technologies. They has 
own production with assembly halls where tests 
technologies before delivery to the customer. The 
service facilities are also equipped with basic 
machine tools and several mobile service cars. In 
addition, the offer is complemented by the 
production of stellite band saws, a wide selection of 
laser pointers as well as systems and equipment 
for packaging based on taping and foiling.

PENNY-DOBROSZYCE Sp. z o.o.
PENNY-DOBROSZYCE Ltd.

www.penny.pl

biuro@penny.pl
lukasz.misterowicz@penny.pl

Polska, ul. Trzebnicka 20,
56-410 Dobroszyce

+48 71 314 12 11, +48 507 029 320

Informacja o firmie Company information
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Perfect Sp. z o.o. powstał w 1989 roku. Prowadzi 
działalność w zakresie przetwórstwa drzewnego. 
Baza produkcyjna składa się z Wydziału Przetarcia 
(Tartaku), Wydziału Obróbki Termicznej (suszarnie), 
Wydziału Klejenia Drewna. Od dwudziestu lat 
specjalizujemy się w produkcji półfabrykatów z 
drewna klejonego. Nasza oferta skierowana jest do 
producentów okien, drzwi, schodów i mebli. Dzięki 
dobrej relacji ceny i jakości nasze produkty znalazły 
nabywców na wymagającym międzynarodowym 
rynku we Włoszech, w Anglii, Niemczech i Chinach. 
Podążając za nowymi wyzwaniami wdrażamy nowy 
produkt-domki modułowe PerfectM1, PerfectM2 
i PerfectM3 prefabrykowane na zorganizowanej linii 
montażowej, a następnie montowane u naszych 
klientów. Ten system budowy pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów i czasu budowy. Jesteśmy 
przekonani , że ta nowa formuła budowy spełni 
oczekiwania rynku i stanie się w najbliższej 
perspektywie wiodącą działalnością. Staramy się 
a b y  n a s z e  p r o d u k t y  b y ł y  e l e m e n t e m 
p roe ko lo g i c z nyc h  t re nd ów  w  św i a t owe j 
gospodarce.

Perfect Ltd. was established in 1989. Our company 
specialises in wood processing. Our production 
base consists of a Sawmill Department, Thermal 
Treatment Department (drying chambers) and the 
Timber Laminating Department. We have been 
specialising in the production of glue laminated 
timber semi-finished products for the last 20 years. 
Our core offer is targeted to manufacturers of 
windows, doors, stairs and furniture. Thanks to the 
good price-quality ratio, our products have found 
buyers in the demanding international markets 
including Italy, England, Germany and China. 
Following new challenges, we are implementing 
new product - modular houses Perfect M1, Perfect 
M2 and Perfect M3, prefabricated on an organized 
assembly line and then assembled at our 
customers’ yards. This construction system allows 
significant reduction in construction costs and time. 
We are convinced that this new construction 
formula will meet market expectations and will 
become the leading activity in the near future. We 
strive to make our products using the latest 
technological solutions and to be part of pro-
ecological trends in the global economy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Perfect" Sp. z o.o.
Perfect Ltd.

www.klejonka.pl

perfect@klejonka.pl Polska, ul. Radomska 76 
27-200 Starachowice

 +48 41 274 78 50

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● palety i elementy palet

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● pallets and elements of pallets production

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PETRYKOZY A. Górski Sp. j.
Petrykozy company

tartak.petrykozy@wp.plPolska, Skronina 260
26-307 Białaczów

 +48 44 758 27 94; + 48 601 810 923

Informacja o firmie Company information

PETRYKOZY

brak / none
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Firma handlowa oferująca nowoczesne technologie 
dla przemysłu drzewnego. Obsługa handlowa 
i techniczna. Rozpoczęliśmy działalność w 2003 
roku od uczestn ictwa w targach DREMA 
reprezentując w tamtym czasie fińska firmę Kallion 
Konepaja producenta traków tarczowych KARA. 
Przez kolejne lata przybywało firm, które w Polsce 
reprezentujemy i aktualnie są to: Baljer&Zembrod 
– wozy sortujące, korowarki, reduktory napływów 
korzeniowych; EBERL – energooszczędne suszarnie 
próżniowe, suszarnie kontenerowe i specjalne;  
HOLTEC – sortownie surowca okrągłego, piły 
i stacje kapowania pakietów i kłód; Jörg Elektronik 
– systemy pomiaru kłód, także 3D, pomiar 
materiałów sypkich; Joulin – chwytaki próżniowe, 
systemy przenoszenia produktów przetarcia 
i wyrobów gotowych; Rudnick&Enners – rębaki, 
przenośniki, zakłady pelletu; Stavelse Metaalbouw 
– zaawansowane technologicznie autoklawy, prasy 
do produkcji wiązarów; Wema Probst – obtaczarki, 
korowarki do słupów i palików, linie przetarcia 
surowca o małych średnicach.

We started our activity in 2003 by participating in 
the DREMA fair, representing at that time the 
F i n n i s h  co m p a ny  Ka l l i o n  Ko n e p a j a ,  t h e 
manufacturer of KARA circular saws. Over the next 
years, there were more and more companies that 
we represent in Poland and currently they are (in 
alphabetical order): Baljer & Zembrod - sorting 
wagons, debarkers, butt end reducers; EBERL 
- energy-saving vacuum dryers, container kilns and 
special dryers; HOLTEC - sorting plants for 
roundwood, saws and cross-cutting stations for 
packages and logs;  Jörg Elektronik -  log 
measurement systems, also in 3D, loose materials 
measurement; Joulin - vacuum grippers, systems 
for handling abrasive products and finished 
products; Rudnick & Enners - chippers, conveyors, 
p e l l e t  p l a n t s ;  S t a v e l s e  M e t a a l b o u w 
- technologically advanced autoclaves, truss 
uprighters; Wema Probst – round rot machines, 
debarkers for posts and stakes, raw material 
grinding lines with small diameters.

PFZ  Kubiak – Wasilewski s.c.
PFZ  Kubiak – Wasilewski company

www.pfz.com.pl

jacek@pfz.pol.pl
krzysztof@pfz.pol.pl 

Polska, ul. Opolska 33
91-604 Łódź

Jacek + 48 601 299 933
Krzysztof +48 500 106 404  

Informacja o firmie Company information
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Tartak PLANSON zlokalizowany jest we wsi 
Biadaszka w powiecie milickim, gminie Cieszków, 
1 km od drogi nr 15 (Milicz-Krotoszyn). Firma 
założona została w 1994 roku i obecnie zatrudnia 
ponad 40 pracowników. W naszym tartaku 
produkujemy szeroki asortyment elementów z 
drewna liściastego i iglastego. Specjalizujemy się 
jadnak w przetarciu drewna dębowego. Tartak w 
Biadaszce przeciera rocznie około 15000 m3 
drewna. Większość produkcji eksportowana jest do 
krajów w całej Europie takich jak Niemcy, Holandia, 
Hiszpania, Szwecja, Austria, Finlandia. Przez te lata 
pracy na rynku europejskim firma PLANSON dała 
się poznać jako rzetelny, solidny i terminowy 
partner, o czym świadczyć mogą zawarte 
długoletnie kontrakty. W szerokiej  gamie 
produktów znajdziecie Państwo najwyższej jakości 
elementy z drewna wykonane z pasją i szacunkiem 
do natury.
Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

The PLANSON sawmill is located in the village of 
Biadaszka, in the Milicz poviat, the Cieszków 
commune, 1 km from the road no. 15 (Milicz-
Krotoszyn). The company was founded in 1994 and 
currently employs over 40 people. Our sawmill 
produces a wide range of hardwood and softwood 
elements. However, we specialize in sawing Oak 
wood. The sawmill in Biadaszka processes about 
15.000 m3 of roundwood annually. Most of the 
production is exported to countries all over Europe 
such as Germany, the Netherlands, Spain, Sweden, 
Austria and Finland. During these years of work on 
the European market, PLANSON has proved to be a 
reliable, solid and timely partner, which prove long-
term contracts with customers. In a wide range of 
products you will find the highest quality wooden 
elements, made with passion and respect for 
nature.

Production profile:
● sawn timber and products from softwood
● sawn timber and products from hardwood

PHU. "PLANSON" Barbara Hołówka
Planson company

biuro@planson.plPolska, Biadaszka 3A
56-330 Cieszków

 +48 71 384 94 02

Informacja o firmie Company information

PLANSON

www.planson.pl
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Profil produkcji:
● narzędzia skrawające do obróbki drewna 
 i materiałów drewnopochodnych

Production profile:
●  cutting tools for solid wood and wood-based
 materials

P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
POLCOMM company

info@polcomm.com.plPolska, Chlewiska 100
21-100 Lubartów

 +48 81 855 33 43

Informacja o firmie Company information

www.polcomm.com.pl



112 Polish Economic Chamber of the Wood Industry

PolishStyl to znany producent materiałów 
ściernych i narzędzi szlifierskich, działający na 
rynku od 2008 roku. W ciągu kilkunastu lat 
działalności udało się zdobyć zaufanie szerokiego 
grona klientów – od małych i średnich zakładów 
stolarskich po duże firmy przemysłowe. 

Naszym największym atutem jest wykształcona, 
doświadczona kadra, posiadającą dużą wiedzę 
w zakresie obróbki powierzchni drewna, powłok 
lakierniczych, metali, szkła, tworzyw sztucznych 
oraz innych powierzchni. Wszystkim naszym 
obecnym, jak i przyszłym klientom zapewniamy 
profesjonalne doradztwo techniczne. 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, 
możemy Państwu polecić szereg rozwiązań w 
zakresie technologii szczotkowania – poczynając od 
prostych szczotkarek jednogłowicowych, poprzez 
duże szczotkarki wielogłowicowe, a kończąc na 
centrach szlifierskich.

PolishStyl is a well-known manufacturer of 
abrasives and grinding tools, operating on the 
market since 2008. During several years of 
operation, we have managed to gain the trust of a 
wide range of customers - from small and medium-
sized carpentry workshops to large industrial 
companies.

Our greatest advantage is educated, experienced 
staff with extensive knowledge in the field of wood 
surface treatment, varnish coatings, metals, glass, 
plast ics  and other surfaces.  We provide 
professional technical advice to all our current and 
future clients.

Using many years of experience, we can 
recommend a number of solutions in the field of 
brushing technology - starting from simple single-
head brushing machines, through large multi-head 
brushing machines, and ending with grinding 
centers.

PolishStyl Agata Szkutnik, Bogusław Szkutnik
PolishStyl company

polishstyl@polishstyl.com.plPolska, ul. Dzieci Warszawy 27 B/4
02-495 Warszawa

 +48 22 40 727 40, +48 503 032 222

Informacja o firmie Company information

www.polishstyl.com.pl
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Profil produkcji:
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● garden and playground equipment 

Polpro Sp. z o.o.
Polpro Ltd.

polpro@polpro.plPolska, ul. Rawicka 4
56-300 Milicz

 +48 71 383 05 22

Informacja o firmie Company information

POLPRO

www.polpro.pl
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Podstawą działalności przedsiębiorstwa POLTAREX 
jest produkcja i sprzedaż na rynek krajowy i eksport 
tarcicy iglastej oraz programu ogrodowego. Firma 
posiada 6 tartaków zlokalizowanych w zachodniej 
części województwa pomorskiego. Łączny roczny 
przerób drewna wynosi ponad 300 tys. m3. 
W każdym tartaku znajdują się suszarnie komorowe 
i dodatkowo w 3 zakładach zlokalizowane są 
autoklawy do impregnacji ciśnieniowej. Odbiorcami 
naszych wyrobów są duże firmy krajowe 
i zagraniczne. Realizujemy także zamówienia dla 
odbiorców indywidualnych. Realizujemy wysyłki 
głównie na rynek duński, niemiecki, włoski oraz 
francuski. Głównym wyrobem eksportowym jest 
program ogrodowy oraz tarcica konstrukcyjna. 
Przerabiane przez nas drewno posiada certyfikat 
FSC. Posiadamy również certyfikat impregnacji 
NTR. Jesteśmy uprawnieni do wystawiania 
certyfikatu CE na tarcicę konstrukcyjną. Ponadto w 
firmie funkcjonuje od 2003r System Zarządzania 
Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

The main activity of  POLTAREX company is  
manufacture and sale of coniferous timber and 
garden landscaping to domestic and foreign 
markets. The company owns 6 sawmills located in 
western part of Pomorskie Voivodship. Our total 
annual input of logs is about 300 000 m3. Each 
sawmill is equipped with drying chambers and, 
additionally, 3 of them have pressure treatment 
facilities. Among our Clients are big polish and 
foreign companies. We also complete orders from 
individual customers. The company dispatches its 
goods primarily to Dannish, Germany, Italy and 
France. Our main exported goods are garden 
landscaping products and structural timber. It is 
worth mentioning that the wood processed by our 
company is certified by FSC and NTR. We are also 
entitled to issue CE certificate for structural timber. 
Moreover we have been ISO 9001:2008 (Quality 
Management System) certified since 2003.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX
Poltarex company

www.poltarex.pl

sekretariat@poltarex.plPolska, ul. Żeromskiego 9/10
84-300 Lębork

+48 59 86 22 449
+48 59 86 22 430

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● garden and playground equipment 

PRAWDA Sp. z o.o.
Prawda Ltd.

info@prawda.net.plPolska, ul. Tartaczna 1
19-400 Olecko

 +48 87 523 00 88

Informacja o firmie Company information

www.prawda.net.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

Produkcja Okryw Stanisław Oryniak
„Produkcja Okryw” company

okrywykartel@okrywykartel.plPolska, ul. Cmentarna
64-915 Jastrowie

 +48 672 663 290

Informacja o firmie Company information

www.okrywykartel.pl 
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego
● materiały podłogowe
● drewno konstrukcyjne 

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 
● floor materials production 
● construction timber 

P.W. PROGRES Spółka Jawna K.Lewandowski, M.Lewandowski
PROGRES company

progres@progres-tartak.plPolska, Kamień Duży 4F
14-200 Iława

 +48 601 677 735, +48 89 648 82 31

Informacja o firmie Company information

PROGRES

www.progres-tartak.pl
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Profil działalności:
●  badania naukowe, certyfikacja firm drzewnych,
 usługi projektowe i doradcze

Business profile:
●  research works, certification of woodworking
 companies, project and consulting services

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Pytel
Tadeusz Pytel company

tadeuszpytel@op.plPolska, Konewka 19
97-215 Inowłódz

 +48 607 919 610

Informacja o firmie Company information

TADEUSZ PYTEL

brak / none
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Profil produkcji:
● drewno kominkowe, brykiety, pellety

Production profile:
● firewood, briquette, pellets

RAFO Rafał Rędziniak
Rafo company

rafo@rafo.plPolska, ul. Kołłątaja 23
38-100 Strzyżów

 +48 17 854 23 84

Informacja o firmie Company information

RAFO

www.rafo.pl 
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Richd. ANDERS Polska jest firmą produkcyjno-
handlową branży drzewnej oferującą zarówno 
własne produkty jak i wysokiej jakości towary 
handlowe.

W swych działaniach sięgamy do 125-letniego 
d oś w i a d c z e n i a  G r u py  fi r m  A n d e r s  o r a z 
specjalistycznej wiedzy fachowej o drewnie i jego 
obróbce. Jednocześnie świadomi zobowiązań 
wobec przyszłych pokoleń pozyskujemy nasze 
s u rowce  z e  ź ró d e ł  g wa r a n t u j ą c yc h  i c h 
odnawialność (certyfikowanych FSC).

Międzynarodowa sieć specjalistów gwarantuje 
naszym klientom profesjonalną obsługę, wysoką 
jakość oraz innowacyjność proponowanych 
rozwiązań.

Profil produkcji:
● okna i drzwi
● wyroby klejone

Richd. ANDERS Polska is a manufacturing and 
trading company in the wood industry, offering high 
quality own products and commercial goods.

In our activities, we base on 125 years of experience 
of the Anders Group of companies and specialized 
knowledge in wood and its processing. At the same 
time, aware of our obligations towards future 
generations, we obtain our raw materials from 
sustainable sources (FSC certified).

An international network of specialists guarantees 
our clients professional service, high quality and 
innovative solutions.

Production profile:
● windows and doors
● glued products

Richd. ANDERS Polska Sp. z o.o.
Richd. Anders Poland Ltd. 

biuro@richd-anders.plPolska, ul. Kolejowa 13
37-220 Kańczuga

 +48 16 642 65 00

Informacja o firmie Company information

Richd. ANDERS

www.richd-anders.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● garden and playground equipment

ZPD ROMA Sp. z o.o.
Roma Ltd.

roma@tartak-roma.plPolska, ul. Klasztorna 23
62-130 Gołańcz

 +48 67 261 59 35

Informacja o firmie Company information

ROMA

www.tartak-roma.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

Rosiak Roman Firma Remontowo – Budowlana
Rosiak company

info@rosiak.proPolska, Dzierawy 8
62-600 Koło

 +48 728 795 406

Informacja o firmie Company information

ROSIAK

www.rosiak.pro
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Firma RSC BIS Sp. z o.o. powstała w 1993 r. i 
specjalizuje się w produkcji programu ogrodowego. 
Długoletnie doświadczenie pozwala nam na 
realizację bardzo wysokiej jakości produktów. 
Firma posiada dwa zakłady na łącznej powierzchni 
7 ha:

Zakład produkcyjny w Skrzynkach
Zakład produkcyjny w Chrośnicy

Długoletnia współpraca z  wymagającymi 
odbiorcami pozwoliła na wypracowanie metod, 
gwarantujących wysoką jakość produktów, 
terminowość dostaw i dużą elastyczność działania 
w dostosowaniu asortymentu do zmieniających się 
potrzeb rynku. Firma posiada certyfikat kontroli 
pochodzenia produktu z międzynarodowym 
znakiem towarowym F.S.C.

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

The company RSC BIS Ltd was established in 1993 
and specializes in the production of the wooden  
garden features. Many years of experience allows 
us to achieve very high quality products. The 
company owns two plants with a total area 
of 7 ha:

Production plant in Skrzynki
Production plant in Chrośnica

Long-term cooperation with demanding customers 
has allowed us to develop methods that guarantee 
high quality products, timely deliveries and great 
flexibility in adapting the product range to the 
changing market needs.The company has a chain of 
custody certificate with the international 
trademark FSC

Production profile:
● timber and softwood products
● wooden garden featuress

RSC BIS Sp. z o.o. Skrzynki
RSC BIS Ltd.

firma@rscbis.com.plPolska, ul. Dworcowa 42
62-060 Stęszew

 +48 61 819 64 33

Informacja o firmie Company information

RSC BIS

www.rscbis.com.pl 
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Jesteśmy rodzinną firmą produkującą palety i 
opakowania przemysłowe, głównie w formatach 
niestandardowych. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w Polsce i zagranicą. Wyróżnia nas 
niezawodność i najwyższy standard obsługi. 
Dysponujemy zapleczem do produkcji desek, 
profesjonalną l in ią do zbi jania palet oraz 
przestrzen ią  magazynową,  dz ięk i  k tóre j 
z a p e w n i a m y  c i ą g ł o ś ć  d o s t a w  n a w e t 
w nieprzewidzianych sytuacjach. 

Zatrudniamy 50 zaufanych osób,  rocznie 
wytwarzamy ponad milion produktów, wszystko 
pod czujnym okiem jednego właściciela. Naszym 
kontrahentom pomagamy w realizacji nawet 
najtrudniejszych zamówień, dzięki czemu budujemy 
zaufanie i wieloletnią relację biznesową. 

Zrób pierwszy krok do niezawodnej współpracy 
- skontaktuj się z nami!

We are a family business that produces pallets and 
industrial packaging, mainly in non-standard 
formats. We have many years of experience in 
Poland and abroad. We are distinguished by 
reliability and the highest standard of service. We 
have a plank production facility, a professional 
palletising line and storage space to ensure 
uninterrupted continuity of deliveries even in 
unforeseen situations. 

We employ 50 trusted people, we manufacture 
over one million products a year, all under the 
watchful eye of one owner. We help our contractors 
execute even the most challenging orders. Thanks 
to this, we build trust and long lasting business 
relationship. 

Take the first step towards reliable cooperation 
- contact us!

SERWISPALET Sp. z o.o.
SERWISPALET Ltd.

www.serwispalet.pl

biuro@serwispalet.plPolska, ul. Spokojna 18A
77-420 Lipka

+48 67 286 91 73

Informacja o firmie Company information
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Firma SETMIL Sp. z o.o. zajmuje się dostawą 
k o m p l e k s o w y c h  r o z w i ą z a ń  l o g i s t y k i 
wewnątrzzakładowej przemysłu drzewnego. 
W naszej bogatej ofercie posiadamy nowe 
spalinowe i elektryczne wózki widłowe CAT 
(CATERPILLAR - uznanego producenta maszyn 
budowlanych), do pracy w wewnętrznych 
i zewnętrznych magazynach, terenowe wózki 
widłowe AUSA z napędem na 4 koła do pracy 
w  c i ę ż k i c h  w a r u n k a c h  t a r t a k ó w  o r a z 
specjalistyczne wielokierunkowe wózki widłowe 
COMBILIFT. Wielokierunkowe wózki widłowe 
COMBILIFT z platformą roboczą pozwalają na 
bezp ieczne  transportowan ie  dług ich  lub 
nieporęcznych ładunków takich, jak więźby 
dachowe, tarcica, konstrukcje drewniane, itp. 
w wąskich korytarzach roboczych. Wśród wielu 
rozwiązań dostępnych w gamie produktów marki 
COMBILIFT znajduje się również suwnica mobilna 
COMBILIFT SC, pozwalająca na transportowanie 
i operowanie ładunkami wielkogabarytowymi 
takimi jak: domy modułowe, ściany konstrukcyjne, 
konstrukcje dachów. 

SETMIL Sp. z o.o. deals with the delivery of 
comprehensive solutions for in-house logistics of 
the wood industry. Our extensive offer includes 
new diesel and electric CAT forklifts (CATERPILLAR 
- a recognized manufacturer of construction 
machinery) for work in internal and external 
warehouses, AUSA all-terrain forklifts with 4-
wheel drive for heavy duty sawmills and COMBILIFT 
multi-directional forklifts. Multidirectional 
COMBILIFT forklifts with a work platform allow for 
the safe transport of long or bulky loads such as 
roof trusses, sawn timber, wooden structures, etc. 
in narrow working aisles. Among the many 
solutions available in the COMBILIFT range of 
products, there is also the COMBILIFT SC mobile 
crane, which allows the transport and handling of 
large-size loads such as: modular houses, 
structural walls, and roof structures. The offered 
solutions allow not only to meet your transport 
needs, but most of all they allow you to save space 
in production and storage space, speed up 
transport processes, including loading and 
unloading, avoid downtime and improve work 
safety.

SETMIL Sp. z o.o.
SETMIL Ltd.

www.setmil.pl

setmil@setmil.plPolska, ul. Pyskowicka 20
41-800 Zabrze 

+48 32 376 48 00

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyroby klejone
● handel materiałami drzewnymi

Production profile:
●softwood timber and other wood products
● glued elements production 
● wood materials trade 

SĘKPOL Lewończyk S.j.
SĘKPOL company

sekpol@hoga.plPolska, ul. Sejneńska 83
16-400 Suwałki 

 +48 87 566 20 76

Informacja o firmie Company information

SĘKPOL

brak / none
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Silvan to wiodący producent w branży ogrodowej, 
eksportujący na rynki europejskie-Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, Włochy, Francja, Anglia, Bośnia, 
Słowenia i Chorwacja. Naszymi klientami są 
zarówno duże sieci sklepów, jak też i drobni 
przedsiębiorcy, sprzedawcy. Nasz sukces 
przedkłada się na zadowolenie naszych klientów, 
szybką wysyłkę i  wysoką jakość naszych 
produktów. Ceny, niezawodność i miła atmosfera 
przekonała już wielu.

Nasz szeroki asortyment obejmuje:
● wysokie i niskie płoty, bramki i wszelkiego
 rodzaju kratki
● asortyment dziecięcy do użytku domowego
 posiadający wymagane normy
 bezpieczeństwa (TÜV)
● kwietniki, pergole, wiaty na drewno, śmietniki 
 i wiele innych
● artykuły na specjalne zamówienie

Silvan is a leading producer of the wooden garden 
features, exporting to European markets - 
Germany, Austria, Switzerland, Italy, France, 
England, Bosnia, Slovenia and Croatia. Our clients 
are both: large DIY markets, as well as small 
entrepreneurs and resellers. Our success is the 
satisfaction of customers, fast shipping and high 
quality of products. Prices, reliability and a nice 
atmosphere have already convinced many 
customers.

Our wide range of products includes:
● high and low fences, gates and all kinds of crates
● children's range of products for home use, 
 with the required safety standards (TÜV)
● flowerbeds, pergolas, wood sheds, garbage cans
 and much 
● more products on special order

SILVAN Sp. z o.o.
Silvan Ltd.

info@silvan-spzoo.pl Polska, Jaśki 18/C
19-400 Olecko

 +48 87 520 08 00

Informacja o firmie Company information

SILVAN

www.silvan-spzoo.pl 
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Firma istnieje od 1989. Zajmujemy się przerobem 
drewna na różne elementy budowlane. Jesteśmy 
też producentem różnych elementów klejonych 
litych jak i mikrowczepowych tj. płyta stolarska, 
ramiaki drzwiowe itp. Przerób roczny wynosi 30 
tys. m3. Firmę staramy się prowadzić jak najlepiej 
czego dowodem są nasze osiągnięcia np.HIT, ZŁOTY 
LAUR, CERTYFIKAT DOBRE BO POLSKIE itp.

Posiadamy licencje na transport międzynarodowy 
jak i krajowy dzięki któremu towar do państwa 
dowiez iemy sami  własnym transportem 
uzależniony od państwa potrzeb. Posiadamy 
samochody ciężarowe różnego typu poczynając od 
bardzo dużego tzw. TIR`a przez ciężarówkę z 
HDS`em do samochodu małego. Motto naszej 
firmy: „Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda 
trzeba poczekać”

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● handel materiałami drzewnymi

The company established in 1989. We process 
wood into various building elements. We are also a 
producer of various solid and finger jointed glued 
elements, such as wood panels, door frames etc. 
Our annual processing volume is 30 ths. m3. We try 
to run the company as best as possible, which 
proves our achievements like: HIT, GOLDEN 
LAUREL, CERTIFICATE DOBRE BO POLSKIE (GOOD 
BECAUSE POLISH) etc. 

We have a license for international and domestic 
transport, and we can deliver our products with our 
own transport, depending on your needs. We have 
trucks of various types, ranging from very large, 
so-called TIR`s, through a truck with HDS to a small 
delivery car. Our company's motto: "Impossible 
things we do on the spot, you have to wait for 
miracles”

Production profile:
● lumber and softwood products
● trade in wood materials

SOMAPOL Sp. z o.o. Sp.k.
Somapol company

ssobota67@wp.plPolska, Chojno 110 a
63-921 Chojno

 +48 65 545 14 20, +48 65 547 84 24

Informacja o firmie Company information

SOMAPOL

www.somapol.prv.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 

SOWOOD Sp. z o.o.
SOWOOD Ltd.

sowood@pro.onet.plPolska, ul. 2-go Lutego 4
66-440 Skwierzyna

 +48 95 717 00 21, +48 95 717 03 20

Informacja o firmie Company information

SOWOOD

www.sowood.pl
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Profil działalności:
●handel materiałami drzewnymi

Business profile:
●wood materials trade 

Södra Polska Sp. z o.o.
Sodra Polska Ltd.

office@sodra.plPolska, ul. Gdyńska 15A
62-028 Koziegłowy

 +48 61 652 67 48

Informacja o firmie Company information

SÖDRA POLSKA

www.sodra.pl



132 Polish Economic Chamber of the Wood Industry

Zakład Przemysłu Drzewnego STANDREW S.A. 
posiada wieloletnie doświadczenie, które opiera się 
na  zaawansowanych  technolog iach  oraz 
wykorzystuje wysoko zautomatyzowany proces 
p r o d u k c j i ,  c h a r a k t e r y z u j ą c y  s i ę  d u ż ą 
elastycznością. Oznacza to, iż efektywnie możemy 
dostosować nasz produkt do szybko zmieniających 
się potrzeb rynku przystosowując się do nowych 
trendów. W naszej firmie liczy się tradycja i 
zaangażowanie. Przez wiele lat zdobywaliśmy 
wiedzę w zakresie produkcji wyrobów tartacznych i 
dziś owocuje to w postaci stale poszerzającego się 
koszyka odbiorców oraz partnerów handlowych. 
Główne asortymenty naszej produkcji to: tarcica 
obrzynana i nieobrzynana, świeża, suszona, 
strugana, elementy konstrukcyjne, elementy 
klejone, deski podłogowe, listwy wykończeniowe, 
elementy (fryzy) do produkcji deski warstwowej, 
mebli i innych wyrobów.

Wszystkie te produkty wytwarzane są z trzech 
gatunków drewna: dąb, buk, jesion.

Wood Industry Company  STANDREW Inc.  has 
many years of experience based on advanced 
technologies and using a highly automated 
production proces, characterized by high flexibility. 
This means that we can effectively adapt our 
product to the rapidly changing market needs, 
adapting to new trends. Tradition and commitment 
is what counts in our company. For many years, we 
have gained knowledge in the production of sawmill 
products and today it results in a constantly 
expanding group of customers and business 
partners. The main assortments of our production 
are: edged and unedged timber, fresh, KD, planed, 
construction elements, glued elements, floor 
boards, mouldings, elements (strips) for the 
production of layered boards, furniture and other 
products.

All these products are made of three types of 
wood: Oak, Beech and Ash.

STANDREW S.A.
Standrew company

biuro@standrew.com.plPolska, Huta Szklana 83
64-761 Krzyż Wlkp.

 +48 67 256 41 48

Informacja o firmie Company information

www.standrew.com.pl
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Firma Stolarstwo Tomasz Wróbel powstała 
w 1996r. w miejscowości Wólka Tanewska. 
Specjalizuje się w wytwarzaniu wyrobów z drewna 
sosnowego – płyty meblowe, kantówki, klejonki. 
Produkcja odbywa się w jednym miejscu, 
w nowoczesnym parku maszynowym z całkowitą 
kontrolą nad procesem produkcji. W swojej ofercie 
proponuje bezsęczne płyty łączone na mikrowczep 
bądź z litych listew. 

Otrzymany w trakcie przetwarzania drewna 
produkt uboczny wykorzystywany jest do produkcji 
wysokolarycznego pelletu. Drewno pochodzi 
z lasów certyfikowanych w systemie FSC®. Bogatą 
ofertę uzupełnia marka MEBLE WRÓBEL skupiająca 
się na produkcji łóżek drewnianych dla dzieci. Firma 
stawia na jakość swoich produktów oraz 
na  doświadczen ie  i  wysok ie  kwal ifikac je 
pracowników. Potwierdzeniem jakości i rzetelności 
firmy są liczne dyplomy i certyfikaty premiujące 
jakość oferowanych produktów.

Tomasz Wróbel Woodworking Company was 
established in 1996 in Wólka Tanwska. It specializes 
in the production of pine wood products - furniture 
boards, scantlings, plywood. Production takes 
place in one place, in a modern machine park with 
fully controlled production process.  

It offers knot-free micro jointed boards or solid 
slats boards. The by-product obtained during wood 
processing is used for the production of high 
calorific Pellet. The wood comes exclusively from 
forests certified in the FSC® system. The wide 
offer is complemented by the MEBLE WRÓBEL 
furniture brand focused on the production 
of wooden beds for children. The company focuses 
on the quality of its products and on the experience 
and high qualifications of its employees. The 
confirmation of quality and reliability of the 
company are numerous diplomas and certificates 
rewarding the quality of offered products.

Stolarstwo Tomasz Wróbel
Tomasz Wróbel Woodworking Company

www.stolarstwo-wrobel.pl
www.meblewrobel.pl 

biuro@stolarstwo-wrobel.plPolska, Wólka Tanewska
ul. Wołoszyny 21c, 37-410 Ulanów

+48 605 727 534, +48 607 035 007

Informacja o firmie Company information
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Stora Enso Wood Products oferuje szeroką gamę 
wysokiej jakości produktów z drewna, które 
poprawiają wydajność, bezpieczeństwo i wspierają 
z rów nowa ż o ny  ro z wó j  w  b u d ow n i c t w i e, 
meblarstwie czy branży opakowań. Zakład 
w Murowie (woj. opolskie) to jeden z 20 zakładów 
przetwórstwa drzewnego należących do Stora 
Enso Wood Products na świecie. To także 
największy zakład tartaczny pod względem 
przerobu drewna w Polsce. Dzięki inwestycjom w 
nowoczesne technologie możemy zaoferować 
wysokiej jakości wyroby z drewna iglastego: 
suszone, strugane, sortowane wytrzymałościowo 
czy klejone, a we współpracy z siostrzanymi 
zakładami w Austr i i  czy Czechach,  także 
nowatorskie drewno BSH, KVH, CLT czy LVL. Naszą 
produkcję oparliśmy na najwyższych standardach, 
globalnych procedurach i wartościach, które 
p r z y n o s z ą  w y m i e r n e  k o r z y ś c i  n a s z y m 
pracownikom, kl ientom, jak i  środowisku 
naturalnemu. Wszystkie wyroby wytwarzane w 
zakładzie w Murowie posiadają certyfikaty FSC 
i/lub PEFC. 

Stora Enso Wood Products offers a wide range of 
qual i ty  wood products that  improve the 
performance, security and support sustainable 
development in the construction, furniture and 
packaging industries.

The plant in Murów (Opolskie Voivodeship) is one of 
the 20 wood processing plants owned by Stora 
Enso Wood Products in the world. It is also the 
largest sawmill plant in terms of wood processing 
in Poland. Thanks to investments in modern 
technologies, we can offer high-quality softwood 
products: dried, planed, strength-graded or glued, 
and in cooperation with sister plants in Austria and 
the Czech Republic, also innovative BSH, KVH, CLT 
or LVL. Our production is based on the highest 
standards, global procedures and values that bring 
tangible benefits to our employees, customers and 
t h e  n a t u r a l  e n v i ro n m e n t .  A l l  p ro d u c t s 
manufactured in the Murów plant are  FSC ar/and 
PEFC certified.

Stora Enso Wood Products sp. z o.o.
Stora Enso Wood Products Ltd.

www.storaenso.com

office.murow@storaenso.comPolska
ul. Wolności 4, 42-030 Murów

 +48 774 270 235

Informacja o firmie Company information
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Stowarzyszenie Dom Drewniany (SDD) z siedzibą 
w Gdańsku powstało w 2003 r.
SDD jest organizacją działająca na terenie całej 
Polsk i  oraz  za  gran icą.  Współpracujemy 
z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 
oraz instytucjami. Stowarzyszenie Dom Drewniany 
zrzesza producentów domów drewnianych oraz 
firmy produkujące i sprzedające materiały 
wykorzystywane w budownictwie drewnianym.

W Stowarzyszeniu Dom Drewniany można uzyskać 
informacje na temat firm budujących domy 
drewniane, stosowanych technologi i  oraz 
podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw na 
rzecz rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce. 
Zainteresowanych zapraszamy do aktywnego 
wsparcia działań stowarzyszenia.

The Wooden House Association (SDD) with its seat 
in Gdańsk was established in 2003.
SDD is an organization operating throughout Poland 
and abroad. We cooperate with national and 
international organizations and institutions. The 
Wooden House Association brings together 
producers of wooden houses and companies that 
produce and sell materials used in wooden 
construction.

In the Wooden House Association, you can get 
information about companies building wooden 
houses, technologies used and the initiatives taken 
by the Association for the development of wooden 
construction in Poland. If you are interested, we 
invite you to actively support the activities of the 
association.

STOWARZYSZENIE DOM DREWNIANY
The Wooden House Association

www.domydrewniane.org

biuro@domydrewniane.orgPolska, ul. Grunwaldzka 76/78
80-244 Gdańsk

+48 58 301 68 54

Informacja o firmie Company information
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S t o w a r z y s z e n i e  P r o d u c e n t ó w  P ł y t 
D rew no poc hod nyc h  w  P o ls ce  od  2 5  l a t 
reprezentuje interesy polskich zakładów płyt 
d r e w n o p o c h o d n y c h  o r a z  ś r o d o w i s k 
współpracujących z branżą. Zrzesza obecnie 
producentów: płyt pilśniowych wytwarzanych 
metodą mokrą i metodą suchą, płyt wiórowych, 
sklejek, oklein i innych wyrobów płytowych, a także 
środowiska naukowe związane z przemysłem płyt 
i  m a t e r i a ł ó w  d r e w n o p o c h o d n y c h  o r a z 
przedsiębiorstwa pracujące na rzecz tego 
przemysłu. 

Jesteśmy członkiem oraz współpracujemy z 
licznymi organizacjami krajowymi i europejskimi 
m.in. CEI-Bois, EPF, FSC, Polską Platformą 
Technologiczną Sektora Leśno-Drzewnego, Polską 
Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, 
Stowarzyszeniem Dom Drewniany.

The Association of Wood-based Panels Producers 
in Poland represent the interests of Polish wood-
based panels plants and partners cooperating with 
the industry for 25 years. It brings together 
producers of: fibreboards produced by wet and dry 
methods, particle boards, plywood, veneers and 
other board products, as well as scientific units 
related to the board and wood-based materials 
industry and companies working for this branch. 

We are a member and cooperate with numerous 
national and European organizations, including CEI-
Bois, EPF, FSC, the Polish Technology Platform for 
the Forest and Wood Sector, the Polish Economic 
Chamber of the Wood Industry, the Wooden House 
Association.

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
The Association of Wood-based Panels Producers

www.sppd.pl

biuro@sppd.plPolska, ul. A. Mickiewicza 10a
83-262 Czarna Woda

+48 58 587 82 16

Informacja o firmie Company information
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D o  g ł ów n y c h  c e lów  o r g a n i z a c j i  n a le ż y 
reprezentowanie interesów i ochrona praw osób 
zajmujących się usługami w branży parkieciarskiej, 
doskonalenie uregulowań prawnych, wdrażanie 
postępu naukowo-technicznego oraz promocja 
zawodu parkieciarza.

The main goals of the organization include 
representing the interests and protection of the 
legal rights of persons involved in services in the 
parquet  industry,  improvement  of  legal 
regulations, implementation of scientific and 
technical development and promotion of the 
parquet flooring profession.

Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
Association of Polish Parquet Layers

www.parkieciarzepolscy.com.pl

biuro@parkieciarzepolscy.com.plPolska, ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

+48 601 985 919

Informacja o firmie Company information
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SYLVADREWNO stanowi integralną część koncernu 
Piveteau Bois, który zajmuje się przemysłem 
drzewnym już od 50 lat. Całą swoją wiedzę i 
wieloletnie doświadczenie angażujemy w tworzenie 
now ych,  oszczędnych technolog i i ,  k tóre 
zapobiegają wyniszczaniu lasów. Stosując 
nowoczesne metody obróbki drewna jesteśmy w 
stanie projektować niepowtarzalne konstrukcje 
budowlane i ogrodowe. Mamy nadzieje, że nasz 
katalog okaże się przydatny w poszukiwaniu 
nowych pomysłów i rozwiązań dekoracyjno – 
konstrukcyjnych oraz pokaże Państwu możliwości 
jakie oferuje ten szlachetny surowiec.

Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów
● wyroby klejone

SYLVADREWNO is an integral part of the Piveteau 
Bois company, which operate on the wood market 
for 50 years. We use all our knowledge and many 
years of experience in creating new, economical 
technologies that prevent forest destruction. Using 
modern methods of wood processing, we are able 
to design unique building and garden structures. We 
hope that our catalogue will be useful in searching 
for new decorative ideas and construction 
solutions, and show you the possibilities offered by 
this noble raw material.

Production profile:
● softwood timber and products
● garden and playground equipment 
● glued products

SYLVA Sp. z o.o.
Sylva Ltd.

biuro@sylvadrewno.comPolska, ul. Kościerska 2
83-441 Wiele

 +48 58 687 38 26

Informacja o firmie Company information

SYLVA

www.sylvadrewno.com
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

TARKOS
TARKOS company

biuro@tarkos.plPolska, Tomaszów 76
26-640 Skaryszew

 +48 48 326 32 42

Informacja o firmie Company information

TARKOS

www.tarkos.pl
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Myśl o własnej działalności gospodarczej w 1994. 
Swój pierwszy ”Handel Drewnem”, bo tak brzmiała 
ówczesna nazwa, zarejestrowaliśmy 12 stycznia 
1994 roku w Urzędzie Gminy Rząśnik pod numerem 
ewidencyjnym 3/94. W sierpniu tego samego roku 
uruchomiliśmy pierwszy trak. Kolejne dwa lata 
firma opierała się głównie na wykonywaniu usług 
przecierania drewna. Współpracę na większą skalę 
z Lasami Państwowymi rozpoczęliśmy w 1997 roku 
przerobiliśmy wtedy 5. 150 m3 drewna. Był to rok 
naszych poważniejszych inwestycji i poszerzenia 
sprzedaży o rynki zagraniczne. W ciągu kolejnych 
4 lat przerób drewna kształtował się na poziomie 5 
i pół tysiąca m3. W 2002 roku zadebiutowaliśmy na 
rynku regionalnym, po raz pierwszy podpisaliśmy 
u m o w ę  w  R e g i o n a l n e j  D y r e k c j i  L a s ó w 
Państwowych w Warszawie zakupiliśmy 11 i pół 
tysiąca m3 surowca. W roku następnym 2003 było 
już 26.350 m3. Rok 2003 był tragicznym rokiem w 
historii firmy, z 17 na 18 czerwca spłonęła część 
zakładu. Jednak dobre wyniki współpracy z Lasami 
i odbiorcami pozwoliły na szybkie odbudowanie 
zniszczeń. Już pod koniec roku w nowej hali 
uruchomiliśmy produkcję na rynek hiszpański.

We started business in 1994. We registered our first 
company named "Wood Trade" on January 12, 1994 
at the Rząśnik Commune Office under the 
registration number 3/94. In August of the same 
year, we launched the first sawmill. The next two 
years the company was mainly based on wood 
sawing services. We started cooperation on a larger 
scale with the State Forests in 1997, when we 
processed 5.150 m3 of roundwood. It was the year 
of our major investments and the expansion of 
sales to foreign markets. During the next 4 years, 
the processing of roundwood was at the level of 
5.500 m3. In 2002 we made our debut on the 
regional market, we signed a contract for the first 
time with the Regional Directorate of State Forests 
in Warsaw and purchased 11.500 m3 of roundwood. 
In the following year 2003, it was already 26.350 
m3. 2003 was a tragic year in the history of the 
company, when part of the plant burnt on June 17-
18. However, good results of cooperation with State 
Forests and clients let us quick recover the damage. 
At the end of the year, we launched production for 
the Spanish market in the new hall.

PPHU Tartak Import-Export Jerzy Abramczyk Wólk
Abramczyk company

tartak@tartak-abramczyk.plPolska, Folwark 14
07-205 Rząśnik

 +48 29 596 66 20

Informacja o firmie Company information

ABRAMCZYK

www.tartak-abramczyk.pl
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Tartak Gałka to nowa nazwa znanego od 30 lat 
zakładu Trak-Drew z Bystrej Podhalańskiej. Firma 
w 2020 roku przeszła gruntowna rozbudowę, oraz 
poszerzyła swoja działalność o produkcję palet na 
licencji EPAL . W bieżącym roku w drugiej lokalizacji 
został wybudowany nowy zakład produkcyjny, 
został zakupiony najnowszej generacji park 
maszynowy z linią do przetarcia surowca, 
n o w o c z e s n ą  s u s z a r n i ą ,  o r a z  w  p e ł n i 
zautomatyzowaną linią do produkcji palet. Dzięki 
nowym inwestycjom produkowany asortyment 
jest na najwyższym poziome technologicznym 
i jakościowym . To właśnie ciągłe inwestycje, 
rozbudowa zakładu poparta  długoletn im 
doświadczeniem spowodowało to że jesteśmy 
w ścisłej czołówce wśród firm zajmujących się 
produkcją drzewną w Polsce co pozwoliło nam 
eksportować nasze produkty w całej Europie będąc 
konkurencyjnym dzięki posiadaniu swojej floty 
służącej pojazdów do transportu towarów. 
W skład naszego asortymentu wchodzą: palety na 
licencji EPAL; deska paletowa; kantówka; tarcica; 
zrębka.

The Gałka sawmill is the new name of the Trak-
Drew plant in Bystra Podhalańska, which has been 
known for 30 years. In 2020, the company 
underwent a thorough expansion and expanded its 
activity to the production of pallets under the EPAL 
license. This year, a new production plant was built 
in the second location, a state-of-the-art machine 
park with a saw material wiping line, a modern 
drying room and a fully automated line for the 
production of pallets was purchased. Thanks to 
new investments, the assortment is manufactured 
at the highest technological and quality level. It is 
the constant investments, the expansion of the 
plant supported by many years of experience have 
made us one of the leading companies in the field of 
wood production in Poland, which allowed us to 
export our products throughout Europe, being 
competitive thanks to our fleet of vehicles for 
transporting goods. Our assortment includes: 
Pallets EPAL, HT ( license); Pallet board; Square 
timber; Sawdust; Woodchips.

Tartak-Gałka Sp.J
The Gałka sawmill company

www.tartakgalka.pl

biuro@tartakgalka.plPolska, Bystra Podhalańska 813
34-235 Bystra Podhalańska

 +48 18 267 44 00, +48 662 147 539

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● garden and playgrround equipment

Przedsiębiorstwo Drzewne Tartak Góra Spółka z o.o.
Góra sawmill Ltd.

tartak@tartakgora.plPolska, ul. Poznańska 16
56-200 Góra

 +48 65 543 24 32

Informacja o firmie Company information

TARTAK GÓRA

www.tartakgora.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 
● garden and playgrround equipment 

TARTAK GRODZIEC Sp. z o.o.
Grodziec sawmill Ltd.

biuro@tartakgrodziec.plPolska, ul. Młyńska 10
62-580 Grodziec

 +48 63 248 56 30, +48 63 248 56 50

Informacja o firmie Company information

TARTAK GRODZIEC

www.tartakgrodziec.pl
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Tartak Izbica od 1955 roku jest związany z Izbicą 
Kujawską. Od przeszło 50 lat jest kojarzony z 
nazwiskiem Pogorzelscy. W latach 50-80 
świadczył usługi głównie dla indywidualnych 
odbiorców. Obecnie tartak rozrósł się i stał się 
zakładem produkującym tarcicę iglastą i liściastą 
oraz wyroby z drewna. Surowiec drzewny 
wykorzystywany do produkcji pochodzi z Polskich 
Lasów Państwowych posiada certyfikat FSC. Dzięki 
ciągłym inwestycjom podniesione zostały 
zdolności produkcyjne oraz co ważne jakość 
produktów. Jako jeden z nielicznych w Polsce, 
Tartak Izbica produkuje deskę podłogową sosnową i 
modrzewiową o szerokości do 170 mm i długości do 
6 mb.

W naszej ofercie: 
● drewno budowlane
● deska podłogowa
● tarcica suszona
● boazeria
● sztachety strugane

The Izbica Sawmill is tied up locally with Izbica 
Kujawska since 1955. For over 50 years it has been 
related with Family Pogorzelscy. Between the 50-
80s, companywere focused mainly on individual 
customers. Today, the sawmill has grown to 
become a plant that produces softwood, hardwood 
timber and wood products. The raw material used 
for production comes from the Polish State Forests 
and is FSC certified. Thanks to continuous 
investments, the production capacity and, 
importantly, the quality of the products have been 
increased. As one of the few in Poland, the Izbica 
Sawmill produces pine and larch floorboards up to 
170 mm wide and 6 m long.

We offer:
● Construction timber
● Floor boards
● KD timber
● Wainscot
● Planed rails

TARTAK IZBICA
Izbica sawmill

biuro@tartakizbica.plPolska, ul. Warszawska 32
87-865 Izbica Kujawska

 +48 54 286 50 44

Informacja o firmie Company information

www.tartakizbica.pl
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Profil produkcji:
●tarcica i wyroby z drewna iglastego
●palety i elementy palet

Production profile:
●softwood timber and other wood products
● pallets and elements of pallets production 

Tartacznictwo D. Hlawacz sp. j.
Hlawacz company

tartacznictwo@pro.onet.plPolska, Jastkowice
ul. Mickiewicza 39, 37-403 Pysznica

 +48 15 841 03 03

Informacja o firmie Company information

TARTAK JASTKOWICE

www.tartakjastkowice.pl
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Profil produkcji:
●tarcica i wyroby z drewna liściastego

Production profile:
● hardwood timber and other wood products 

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ TARTAK Józef Nowakowski
Nowakowski company

biuro@zpd-slawoborze.plPolska, ul. Krzyżowa 11
78-314 Sławoborze

 +48 94 364 73 54

Informacja o firmie Company information

TARTAK NOWAKOWSKI

www.zpd-slawoborze.pl
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Tartak „Olczyk” Sp z o.o. od szeregu lat należy do 
najszybciej rozwijających się zakładów w branży 
drzewnej .Jest niekwestionowanym liderem w 
produkcji tarcicy, więźby dachowej, kantówki  oraz 
innych wyrobów z drewna sosnowego, takich jak 
pale, palisada impregnowana toczona i granulat 
drzewny pelet oraz  wspornik paletowy. Blisko 
czterdziestoletnie doświadczenie w przecieraniu 
drewna oraz przemyślane inwestycje pozwalają 
zrealizować praktycznie każde zlecenie według 
potrzeb i wymagań klienta. 
Szczególny nacisk kładziemy na indywidualne 
podejście do każdego klienta, co pozwala nam 
wyjść naprzeciw jego potrzebom i wymaganiom. 
Na naszą markę zapracowaliśmy długimi latami 
produkując towary o najwyższej jakości oraz 
świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nasi 
pracownicy są do Państwa dyspozycji, zawsze 
gotowi do pomocy i udzielenia fachowej porady.

For many years, Tartak „Olczyk” Sp z o.o. has been 
one of the fastest growing plants in the wood 
industry. It is the undisputed leader in the 
production of sawn timber, roof truss, square 
timber and other products made of pine wood, such 
as stakes, impregnated post palisade, wood pellets 
and pallet brackets. . Nearly forty years of 
experience in sawing wood and thoughtful 
investments allow us to carry out virtually any 
order according to the needs and requirements of 
the client. We place particular emphasis on an 
individual approach to each client, which allows us 
to meet their needs and requirements. We have 
earned our brand for many years of providing the 
highest quality services, through which we have 
come the way to perfection. We have earned our 
brand for many years of providing services at the 
highest level. Our employees are at your disposal, 
always ready to help and provide professional 
advice. We do our best to satisfy the most 
sophisticated tastes. Our advisers are at your 
disposal, always ready to help and provide 
professional advice.

Tartak „Olczyk” Sp z o.o.
"Olczyk" sawmill Ltd.

www.tartakolczyk.com.pl
www.pelletolczyk.pl

biuro@tartakolczyk.com.plPolska
Świdno 1, 29-105 Krasocin

 +48 41 39 17 331 (332,333)

Informacja o firmie Company information



149Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Profil produkcji:
●tarcica i wyroby z drewna iglastego
●wyroby klejone

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● glued elements production 

Tartak-Ryjewo
Ryjewo sawmill

biuro@tartak-ryjewo.plPolska, ul. Tartaczna 1
82-420 Ryjewo

 +48 55 261 34 76, +48 667 778 300

Informacja o firmie Company information

TARTAK RYJEWO

www.tartak-ryjewo.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna liściastego
● handel materiałami drzewnymi

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● wood materials trade 

TARTAK ŚMIESZKOWO
Śmieszkowo sawmill

biuro@tartaksmieszkowo.plPolska, Nowa Wieś, ul. Szkolna 3
64-510 Wronki

 +48 504 225 363

Informacja o firmie Company information

www.tartaksmieszkowo.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products

TARTAK TARTEX 
TARTEX SAWMILL

tartak_dziecioly@wp.plPolska, Dzięcioły 56
62-874 Brzeziny

 +48 603 598 399

Informacja o firmie Company information

TARTAK TARTEX 

www.tartaktartex.pl
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Historia Tartaku Tyble sięga lat 30 XX wieku. 
Powstał wtedy zakład świadczący usługi przetarcia 
drewna dla ludności. Przez kolejne lata zakład był 
stale modernizowany i dostosowywany do 
zmieniających się potrzeb i wymogów rynku. 
Roczny przerób wynosi około 30 tys. m3 surowca 
iglastego głównie sosnowego. Ponad 70% 
w y p r o d u k o w a n e j  t a r c i c y  j e s t  s u s z o n e 
w sterowanych komputerowo suszarkach 
zasilanych ciepłem uzyskanym ze spalania trocin i 
poddawane dalszemu pogłębionemu przerobowi.
Posiadamy certyfikat ZKP -CE oraz FSC.
Oferujemy:
●  tarcicę i wyroby z drewna iglastego
●  drewno 4 -str strugane – łaty, krawędziaki, belki
●  drewno konstrukcyjne w tym sortowane
 wytrzymałościowo - CE, 
●  materiały elewacyjne  - boazerie, oblicówki
● materiały podłogowe – podłogi sosnowe, 
 deski tarasowe
● fryzy sosnowe do produkcji mebli

The history of Tyble Sawmill is originated in the 
early 1930s. At those times, a plant providing wood 
sawing services for the local community was 
established. Over the following years, the plant was 
constantly modernized and adapted to the changing 
market needs and demands. Today’s annual 
throughput is approximately 30 thousand cubic 
meters of coniferous raw material, mainly 
pinewood. More than 70% of the sawn timber 
produced is dried in computer-controlled dryers 
powered by the heat obtained from burning 
sawdust and in the next step subjected to further in-
depth processing. We are FPC-CE and FSC certified.
We offer:
● sawn timber and softwood products,
● four-sided planed timber: battens, square
 timber, beams
● construction timber, including strength graded
 timber CE,
● facade materials: wood paneling and sidings,
● fl o o r i n g  m a t e r i a ls:  p i n e  fl o o r b o a rd s, 
 pine terrace boards,
● pine friezes for furniture production.

Tartak Tyble Sp. z o.o.
Tyble Sawmill Ltd.

www.tyble.pl

tartak@tyble.plPolska
Tyble 45A, 98-420 Sokolniki

 +48 62 784 51 77

Informacja o firmie Company information
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Tartak Witkowscy to firma rodzinna powstała w 
1982r. Specjalizujemy się w projektowaniu 
i wykonawstwie konstrukcji drewnianych dachów 
i całych obiektów w technologii tradycyjnej 
(z elementów drewnianych łączonych na czopy, 
zac iosy,  gniazda i tp.)  oraz w technologi i 
nowoczesnej (z elementów drewnianych łączonych 
za pomocą płytki wielokolcowej wg posiadanej 
licencji  między-narodowej firmy MITEK). Należymy 
do grona nielicznych firm w Polsce, które 
rozpoczęły produkcję wiązarów drewnianych i stale 
utrzymujemy się w czołówce pod względem 
produkcji konstrukcji w tej technologii. W firmie 
funkcjonuje System Zarządzania Jakością, co 
potwierdzone jest certyfikatem ISO 9001, System 
Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 oraz 
Zakładowa Kontrola Produkcji dotycząca drewna 
konstrukcyjnego oraz  prefabrykowanych 
konstrukcji  drewnianych łączonych płytką 
wielokolcową potwierdzona certyfikatem Instytutu 
Technik Budowlanych w Pradze upoważniającym 
nas do atestacji drewna konstrukcyjnego i 
konstrukcji drewnianych europejskim znakiem 
bezpieczeństwa CE.

The company Tartak Witkowscy Pr iwate 
Partnership is  a  family owned company, 
established in 1982. We specialize in the design and 
construction of wooden roof structures and entire 
facilities in traditional technology (wooden 
elements joined into tenons, dovetails, slots etc.) 
and in modern technology (wooden elements 
connected with a multi-spike plate according to the 
international license of MITEK company). We are 
one of the few companies in Poland that have 
started the production of wooden trusses and we 
are constantly at the forefront in terms of the 
production of structures in this technology. The 
company has a Quality Management System, which 
is confirmed by the ISO 9001 certificate, the 
Environmental Management System according to 
ISO 14001 and the Factory Production Control 
regarding construction timber and prefabricated 
wooden structures connected with a multi-spike 
plate, confirmed by the certificate of the Building 
Research Institute in Prague, which authorizes us to 
certify construction timber and wooden structures 
with the European CE safety mark.

Tartak Witkowscy
Witkowscy sawmill

sprzedaz@tartakjww.plPolska, Rychłowice 21 B
98-300 Wieluń

 +48 43 842 86 00

Informacja o firmie Company information

TARTAK WITKOWSCY

www.tartakjww.com.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● tarcica i wyroby z drewna liściastego

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● hardwood timber and other wood products 

Zakład Drzewny Mieczysław Wutkowski
Wutkowski company

biuro@tartakwutkowski.plPolska, ul. Starogardzka 45
89-530 Śliwice

 +48 52 334 00 93

Informacja o firmie Company information

TARTAK WUTKOWSKI

www.tartakwutkowski.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● materiały podłogowe
● palety i elementy palet

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● floor materials production 
● pallets and elements of pallets production 

TARTAK ZBIERSK Sp. z o.o. 
Zbiersk sawmill Ltd.

tartakzbiersk@tlen.plPolska, Zbiersk Cukrownia 207
62-830 Zbiersk

 +48 62 752 06 43

Informacja o firmie Company information

TARTAK ZBIERSK

brak / none
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Firma Tartak Zębowo rozpoczęła działalność w 
1992 roku, poprzez produkcję palet drewnianych. 
Kluczowy okazał się jednak rok 2004. Mianowicie 
podjęto wtedy decyzję odnośnie produkcji bębnów 
do kabli oraz lin przemysłowych. Kolejne lata 
przyniosły gwałtowny rozwój przedsiębiorstwa. 
Zakupiono automatyczne maszyny i  l in ie 
technologiczne, służące między innymi do 
przetarcia surowca, obróbki  tarcicy oraz 
wytwarzania tarcz bębnów. Firma na dzień 
dzisiejszy jest jednym z największych producentów i 
sprzedawców bębnów kablowych w Europie. 
Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie także 
tarcicę iglastą, tarcicę liściastą, więźbę dachową 
oraz fryzy sosnowe. Gotowe wyroby sprzedawane 
są na rynku krajowym i europejskim. Spółkę 
cechuje wieloletnie doświadczenie, nieustanny 
rozwój oraz ciągłe doskonalenie wykonywanych 
produktów. Dysponowanie nowoczesnym, 
spec ja l i stycznym park iem maszynow ym 
umożliwia spełnienie najwyższych norm i wymagań 
klientów.

Tartak Zębowo launched business activity in 1992, 
at first focusing on the production of wooden 
pallets. A major turnaround came in 2004. This is 
when a decision was made to start the production 
of wooden cable drums. The company enjoyed a 
rapid growth in the following years. Automated 
machinery and technological lines were purchased, 
among else for sawing and processing timber and 
producing wooden drum flanges. Today, we rank 
among the top producers and vendors of cable 
drums in Europe. Our product range also includes 
softwood and hardwood timber, construction 
timber and wooden friezes. The finished goods are 
sold in the country and across Europe. We have long 
years of experience, never stop growing and strive 
to constantly improve all our products. The modern 
and highly specialized machinery and equipment let 
us satisfy even the most stringent standards and 
demanding customers.

Tartak Zębowo
Zębowo sawmill

www.tartakzebowo.pl

sprzedaz@tartakzebowo.plPolska, Zębowo
ul. Przemysłowa 8, 64-310 Lwówek

 +48 609 355 117, +48 61 44 136 67

Informacja o firmie Company information
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Teknika działa na rynku od 1998r. Firma jest 
największym dostawcą maszyn i urządzeń w Polsce 
dla takich branż jak produkcja wyrobów z drewna 
i płyt drewnopochodnych, obróbka szkła, kamienia 
i tworzyw sztucznych. Wszystkie maszyny 
zapewniają produkcję na najwyższym światowym 
poziomie pod względem jakości i wydajności dzięki 
100% włoskiej produkcji.

Teknika oferuje klientom maszyny wykorzy-
stywane na każdym etapie produkcji. Są to zarówno 
kompaktowe rozwiązania dla małych przedsię-
biorstw, jak i kompletne linie produkcyjne dla 
liderów branży. Przy siedzibie działa TEKlab- 
największe w Europie centrum laboratoryjno-
szkoleniowe o powierzchni 3500m2 w którym 
codziennie można zobaczyć około 100 maszyn. 
Teklab to także Campus szkoleniowy- swoista 
Akademia Przemysłu Drzewnego, która powstała z 
myślą o wsparciu dla klientów operujących w 
sektorze, gdzie szkolimy Twój personel.

Teknika has been on the market science 1998. 
The Company is the largest supplier of machinery 
and equipment in Poland for industries such as the 
production of wood products and wood-based 
materials, processing glass, stone and plastic. All 
machines provide highest world-class production in 
terms of quality and efficiency thanks to 100% 
Italian production.

Teknika offers customers machines used at every 
stage of production lines for industry leaders. 
TEKlab – the largest laboratory and training center 
in Europe with an area of 3500m2 where you can 
see about 100 machines every day, operates at the 
headquarters of Teknika. TEKlab is also training 
Campus- a kind of academy of the wood industry, 
which was established to support clients. The main 
principle of Teknika is to meet the requirements and 
expections of customers and create long-term 
relationship of permanent cooperation. 

TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. 

info@teknika.plPolska, Nowa 3
05-816 Opacz Kolonia 

 +48 22 858 34 21 

Informacja o firmie Company information

www.teknika.pl
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Profil produkcji:
● wyroby klejone

Production profile:
● glued elements production 

TLH Polska Sp. z o.o.
TLH Poland Ltd.

tlhpolska@go2.plPolska, ul. Biznesowa 11
Przyłęki, 86-005 Białe Błota

 +48 52 381 01 27

Informacja o firmie Company information

TLH

brak / none
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TRAK Sp. z o. o. prowadzi swą działalność 
nieprzerwanie od 1992 roku.  Właścicielami firmy 
są Tomasz Kwaśnik i Zdzisław Przerwa. Siedziba 
firmy i główny zakład produkcyjny mieści się w 
miejscowości Garbatka Długa, a drugi zakład 
produkcyjny w miejscowości Jadwinów. Głównym 
profilem naszej działalności jest produkcja z drewna 
krajowego liściastego i iglastego.
Jesteśmy producentem wszelkiego rodzaju tarcic, 
w naszym planie produkcyjnym przoduje sosna, 
dąb, buk, olcha, jesion. Poniżej oferowane przez 
naszą firmę produkty.
● Elementy meblowe
● Elementy podłogowe
● Elementy drewniane wykorzystywane 
 w budownictwie
● Materiały opałowe
● Elementy opakowań
● Deska  tarasowa ryflowana
● Kantówki do produkcji stolarki 
 okienno – drzwiowej
● Fryzy sosnowe, dębowe parkietowe, mozaika

TRAK Ltd  has been operating continuously since 
1992. The owners of the company are Tomasz 
Kwaśnik and Zdzisław Przerwa. The company's 
headquarters and main production plant are 
located in Garbatka Długa. The second production 
plant is in Jadwinów. The main profile of our activity 
is the production of domestic hardwood and 
softwood.
We are a producer of all kinds of sawn timber from  
Pine, Oak, Beech, Alder and Ash. 
The products offered by our company.
● Furniture elements
● Floor elements
● Wooden elements used in construction:
● Fuel materials
● Packaging elements
● Grooved terrace boards
● Scantlings  for the production of window 
 and door joinery
● Pine strips, Oak parquet, mosaic

PPUH TRAK Sp. z o.o.
Trak Ltd.

trak1@op.plPolska, Garbatka Długa 1
26-930 Garbatka Let.

 +48 48 621 11 11

Informacja o firmie Company information

TRAK

www.trak-garbatka.pl
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● handel materiałami drzewnymi

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● wood materials trade 

TRAK-POL
TRAK-POL company

trak.pol@onet.euPolska, Sidzina 859
34-236 Sidzina

 +48 512 179 457, +48 18 26 81 094

Informacja o firmie Company information

TRAK-POL

www.trak-pol.pl 
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● garden and playgrround equipment 

P.H.U.S. EXPORT IMPORT TRANSPIL-SPEDITION Waldemar Bocheński
EXPORT IMPORT TRANSPIL-SPEDITION company

zpd.krajenka@pro.onet.plPolska, ul. Bydgoska 2
77-430 Krajenka

 +48 67 26 39 232, +48 67 26 39 233

Informacja o firmie Company information

brak / none
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Profil produkcji:
● tarcica i wyroby z drewna iglastego
● materiały podłogowe
● wyposażenie ogrodów

Production profile:
● softwood timber and other wood products
● floor materials production 
● garden and playgrround equipment 

PPUH UK-POL Sp. z o.o.
UK-POL Ltd.

ukpol@wp.plPolska, ul. 700-lecia 1
98-330 Pajęczno

 +48 34 311 29 10

Informacja o firmie Company information

UK-POL

brak / none
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Profil działalności:
● maszyny, urządzenia i narzędzia do drewna

Business profile:
● machines, equipment and to ols for wood 

Vanhold Machinery
Vanhold Machinery company

biuro@vanhold.plPolska, ul. Gliwicka 35
42-600 Tarnowskie Góry

 +48 518 896 369

Informacja o firmie Company information

www.vanhold.pl
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VBH Polska Sp. z o.o., to firma z tradycjami, 
działająca nieprzerwanie na rynku polskim od 1993 
roku. Dla wielu producentów stolarki okiennej oraz 
drzwiowej to pierwszy adres, pod którym wiedza i 
doświadczenie spotyka się z szeroką ofertą 
n a j w y ż s z e j  j a koś c i  p rod u k t ów,  z a rów no 
systemowych rozwiązań do produkcji, jak i 
profesjonalnego montażu stolarki otworowej. W 
portfolio VBH Polska Klienci znajdą nie tylko 
produkty wielu znanych i cenionych producentów, 
ale także własne marki spółki - greenteQ i profiteQ, 
których asortyment sukcesywnie jest poszerzany i 
wzbogacany o kolejne rozwiązania dopasowane do 
dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. 

Asortyment:
● Okucia do okien i drzwi
● Systemy przesuwne
● Chemia budowlana
● Artykuły montażowe
● Kontrola dostępu
● Farby i lakiery

 VBH Polska Sp. z o.o. is a company with traditions, 
operating continuously on the Polish market since 
1993. For many manufacturers of window and door 
joinery, it is the first address where knowledge and 
experience meet a wide range of the highest quality 
products, both system solutions for production and 
professional assembly of joinery. The portfolio of 
VBH Polska includes not only products of many 
well-known and valued manufacturers, but also the 
company's own brands - greenteQ and profiteQ, the 
range of which is successively extended and 
enriched with new solutions tailored to the 
dynamically changing market needs.

Assortment: 
● fittings for windows and doors
●  Sliding systems
●  Chemicals for constructions
●  Articles for assembly
●  Access control
●  Paints and varnishes

VBH Polska Sp. z o.o. 
VBH  Ltd.

vbh@vbh.plPolska, ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

 +48 22 51 52 100

Informacja o firmie Company information

www.vbh.pl
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Profil działaności:
● maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki
 drewna, produkcja i handel

Od 40 lat produkujemy piły szerokotaśmowe ST. 
30 lat temu nasz wynalazek piły stellitowanej 
zrewolucjonizował przemysł tartaczny podwajając 
wydajności produkcyjne. 

2 lata temu opatentowaliśmy nową piłę o nazwie 
vTitanium, która może pracować 16h non stop na 
maksymalnych parametrach jakie posiadają traki.

Business profile:
●  production and trade of machines, equipment
 and tools for woodworking, 

We produce ST wide band saws for 40 years. 30 
years ago our invention of the stellite saw, 
revolutionized the sawmill industry by doubling the 
production capacity. 

Two years ago we patented a new saw called 
vTitanium, which can work for 16 hours non-stop at 
the maximum parameters of the sawmills.

VL Saws sp. z o.o.
VL Saws Ltd.

www.vlsaws.com

info@vlsaws.comPolska, ul. Chmielna 73B/64A
00-801 Warszawa

+48 22 875 25 37

Informacja o firmie Company information

VL SAWS
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Firma WALCZAK jest firmą rodzinną, która już od 70 
lat działa w branży drzewnej systematycznie 
umacniając swoją pozycję zarówno na rynku 
krajowym jak i za granicą. Obecnie w działalność 
przedsiębiorstwa zaangażowane jest trzecie 
pokolenie rodziny Walczaków. Aktualnie nasza 
firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 
dębowych podłóg drewnianych. Nasze wieloletnie 
doświadczenie oraz innowacyjność zaowocowały 
opatentowanymi technologiami oraz autorskimi 
rozwiązaniami produkcyjnymi, dzięki którym 
wytwarzamy produkty unikalne w swojej klasie. 
Wyroby firmy WALCZAK charakteryzują się 
wysokimi parametrami technicznymi oraz 
ponadprzeciętnymi walorami estetycznymi. Nasze 
podłogi drewniane uzyskały szeroką akceptację 
wśród parkieciarzy realizujących duże projekty, 
takie jak sale konferencyjne, restauracje czy sale 
taneczne, a także wśród tysięcy europejskich 
rodzin, które codziennie cieszą się naturalnymi 
dębowymi podłogami firmy WALCZAK w swoich 
domach.

WALCZAK is a family partnership which has already 
been operating in the wood industry for 70 years, 
systematically improving its position both on the 
domestic and foreign markets. Currently, the third 
generation of the Walczaks is involved in the 
partnership operation. At present, we specialize in 
manufacturing high quality wooden floors. Our 
long experience as well as innovative character 
resulted in patented technologies as well as original 
production solutions, thanks to which we 
manufacture products unique in their class. 
WALCZAK’s products are characterized by high 
technical parameters and above average aesthetic 
qualities. Our wooden floors have been widely 
accepted by floor carpenters conducting large 
projects such as conference rooms, restaurants or 
dancing floors as well as by thousands of European 
families which every day enjoy WALCZAK’s natural 
oak floors in their homes.

WALCZAK sp. j.
WALCZAK company

biuro@walczakparkiety.plPolska, ul. Dworcowa 1
63-130 Książ Wlkp.

 +48 61 282 29 70

Informacja o firmie Company information

www.walczakparkiety.pl
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Grupa WIREX to kilkupokoleniowa firma rodzinna z 
polskimi korzeniami. Na rynku istniejemy od ponad 
30 lat - początkowo główną działalność stanowiło 
przetwórstwo drewna, po czym w 1991 roku firmę 
rozbudowano o produkcję maszyn i urządzeń 
tartacznych opartych na zastosowaniu pił 
taśmowych. Z upływem lat nasze zamiłowanie do 
drewna zaowocowało rozwojem kolejnych 
zakładów o produkcję budownictwa drewnianego, 
architektury ogrodowej oraz peletu. W naszej 
siedzibie głównej odbywa się produkcja maszyn 
i urządzeń tartacznych. Realizujemy wiele 
zaawansowanych projektów: od produkcj i 
profesjonalnych linii do przetarcia drewna 
okrągłego, po współpracę z Siłami Zbrojnymi. 
Posiadany wyjątkową możliwość produkowania 
maszyn i urządzeń tartacznych, które testujemy 
i  s p r a w d z a m y  w e  w ł a s n y m  t a r t a k u . 
Przetwórstwem drewna okrągłego zajmuje się 
firma WIREX oddział Dzbanki i to właśnie tam 
wdrażane są najnowsze oferowane przez nas 
technologie przetarcia. Wyprodukowana tarcica 
trafia do trzeciego zakładu, WIREX Construction, 
gdzie produkujemy dachy prefabrykowane i domy.

The WIREX Group is a multigenerational family firm 
with Polish roots. We have been on the market for 
over 30 years. At the beginning our main business 
involved wood working, and later in 1991 it was 
expanded into production of sawmill machines and 
devices based on application of band saws. In the 
following years the love for wood resulted in the 
development of more facilities dedicated to wood 
constructions, garden architecture and pellet 
production. In our headquarter we manufacture 
sawmill machines and devices. WIREX is involved in 
many advanced projects: from the production of 
professional wood working lines to cooperation 
with Armed Forces. We have the unique possibility 
to produce sawmill machines and devices which we 
test ourselves in our own facilities. The processing 
of round wood is based in WIREX branch in Dzbanki, 
and it is there that the latest sawmill technologies 
are first introduced and tested. The timber we 
produce is processed in our third facility WIREX 
Construction – it is here that we produce 
prefabricated roof trusses and wooden houses.

W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne
W-IREX company

marketing@wirex.plPolska, ul. Piotrkowska 14
98-358 Kiełczygłów

 +48 605 310 445 

Informacja o firmie Company information

www.wirex.pl
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Firma WLAŹ FRANCISZEK jest producentem 
półfabrykatów dębowych do wytwarzania podłóg, 
płyt klejonych oraz elementów meblowych. Nasze 
wyroby charakteryzują się wysoką jakością i 
o d p ow i a d a j ą  n a j w y ż s z y m  s t a n d a r d o m . 
Wytwarzane przez nas produkty posiadają 
certyfikat FSC.

W naszej ofercie znajdują się:
●  deski dębowe LHD
● fryzy parkietowe i mozaikowe
●  fryzy meblowe sęczne i bezsęczne
●  graniak dębowy
●  podkłady kolejowe
●  tarcica sucha i mokra
●  drewno kominkowe

The company WLAŹ FRANCISZEK is a producer of 
semi-finished products from Oak for the production 
of floors, glued boards and furniture elements. We 
produce high quality products, which meet the 
highest standards. The products we manufacture 
are FSC certified.

Our offer:
●  LHD Oak boards
●  parquet and mosaic strips
●  knotless and knotty furniture strips 
●  Oak scantlings
●  sleepers
●  KD and green timber
●  firewood

Firma WLAŹ FRANCISZEK
WLAŹ FRANCISZEK company

www.wlaz.eu

info@wlaz.euPolska, Łapiguz 2k
22-400 Zamość 

 +48 502 205 890, +48 602 300 683

Informacja o firmie Company information
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Firma Wolman opracowuje, produkuje i dystrybuuje 
najwyższej jakości środki ochrony drewna. 
Z o r i e n t o w a n a  n a  p r z y s z ł o ś ć  i  w y s o c e 
konkurencyjna gama produktów stawia nas w 
czołówce światowych firm w branży ochrony 
drewna. Firma została założona w 1911 roku, co 
czyni ją bogatą w ponad stuletnie doświadczenie w 
zabezpieczeniu drewna. Nazwa Wolman jest 
nierozerwalnie związana z historią ochrony drewna. 
W i e l o k r o t n i e  o d n o s i l i ś m y  s u k c e s y  w 
opracowywaniu produktów i systemów, które 
stanowiły przełom w dziedzinie konserwacji 
drewna, na przykład wprowadzenie w 1989 roku 
pierwszego niezawierającego chromu i arsenu 
impregnatu na bazie miedzi HDO. Oznaczało to 
dalszy znaczący postęp w branży konserwacji 
drewna, ponieważ obecnie, prawie 25 lat po naszym 
pionierskim przełomie, w większości krajów na 
świecie środki zawierające chrom i arsen podlegają 
surowym restrykcjom. Marka Wolman jest 
synonimem innowacji i tradycji nie tylko w 
dziedzinie konserwacji drewna. Jesteśmy również 
odnoszącym sukcesy przez dziesięciolecia 
producentem środków zmniejszających palność.

Wolman develops, produces and distributes wood 
preservatives of the highest quality. A product 
range which is future-orientated and highly 
competitive puts us among the world’s leading 
companies in the wood preservation industry. 
Founded in 1911, we can look back on a century of 
experience in the preservation of wood. The name 
of Wolman is inextricably linked with the history of 
wood preservation. We have repeatedly succeeded 
in developing products and systems that have 
broken new ground in wood preservation, like the 
introduction of the first chromium and arsenic-free 
preservative based on copper HDO in 1989. This 
signaled further significant progress in the wood 
preservation business, because today, almost 25 
years after our pioneering break-through, 
preservative containing chromium and arsenic are 
under restricted use in most countries in the world. 
However, it isn't only in the field of wood 
preservation that the name of Wolman stands for 
the synthesis of innovation and tradition. For 
decades, we have also been a successful 
manufacturer of fire prevention products.

Wolman Wood and Fire Protection GmbH

www.wolman.de

jakub.pietraszkiewicz@wolman.deGermany, Dr.-Wolman-Str. 31-33
76547 Sinzheim 

 +48 609 890 860

Informacja o firmie Company information
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Wutech jest prężnie rozwijającą się firmą 
produkującą płyny uznanej marki Masterio, dla 
przemysłu meblarskiego i obróbki drewna. 
Produkuje: płyny oddzielające, chłodzące, 
czyszczące, poślizgowe i inne oraz systemy 
natryskowe tych płynów. Firma oferuje szeroki 
asortyment części i akcesoriów do maszyn 
meblarskich, np. rolki dociskowe, nakładki, polerki, 
gumy ssące, gumy do CNC, gumy raklowe itp. 
Świadczy też usługę regeneracji pieców klejowych i 
ma w ofercie akcesoria: czujniki poziomu kleju, 
programatory, grzałki itp. Wutech dostarcza też 
smary, oleje i chłodziwa do maszyn przemysł 
drzewnego. Oferuje też maty grafitowe dociskowe i 
wiszące oraz pasy lamelowe. Wutech jest też 
właścicielem marki Titac, oferującej plastikowe 
zszywki do mebli, gwoździe i sztyfty z plastiku oraz 
zszywacze i pistolety do zszywek i gwoździ. 
D o d a t k o w o  fi r m a  m a  w  o f e r c i e  p ł y n y 
odrdzewiające, zmywacze, smary ceramiczne i inne 
środki chemii przemysłowej.

Wutech is a fast developing company that produces 
liquids of the renowned Masterio brand for the 
furniture and wood processing industries. Wutech 
produces: separating, cooling, cleaning, sliding and 
other fluids. Wutech produces spray systems for 
these fluids too. The company offers a wide range 
of parts and accessories for furniture machines, 
e.g. pressure rollers, pads, polishers, suction 
rubbers, CNC rubbers, squeegee rubbers, etc. It 
also provides a glue furnace regeneration service 
and offers accessories: glue level sensors, 
programmers, heaters etc. Wutech also supplies 
lubricants, oils and coolants for machines in the 
wood industry. It also offers pressure and hanging 
graphite mats as well as lamella belts. Wutech also 
owns the Titac brand, which offers plastic staples 
for furniture, nails and plastic sticks, staplers and 
guns for staples and for nails. Additionally, the 
company offers rust removing fluids, removers, 
ceramic lubricants and other industrial chemicals.

Wutech s.c. Dariusz Skrzypczak, Magdalena Skrzypczak
Wuteh company

www.wutech.eu

crm@wutech.eu  Polska, ul. Koniawska 49D
66-400 Gorzów Wlkp.

+48 95 720 63 43
+48 607 728 238

Informacja o firmie Company information
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Profil produkcji:
● wyposażenie ogrodów
● drewno kominkowe, brykiety, pellety

Production profile:
● garden equipment production
● firewood, briquette, pellets

Zakład Stolarski Wojciech Konopko
Konopko company

wkonopko@wp.plPolska, ul. Cmentarna 16
16-420 Raczki

 +48 604 449 376

Informacja o firmie Company information

ZAKŁAD STOLARSKI
WOJCIECH KONOPKO

brak / none



173Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane 
„ZETBEER” Sp. z o.o. w Orzeszkowie jest na rynku 
drzewnym od 1992 roku. Doświadczenie i solidność 
są naszymi największymi atutami a nowoczesny 
park maszynowy i fachowa obsługa gwarantuje 
terminowość zamówień.

Jesteśmy producentem tarcicy iglastej i liściastej , 
specjalizujemy się w konstrukcjach dachowych, 
mamy również własny program ogrodowy. 
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno deski, 
krawędziaki, łaty, kontrłaty jak i paliki ogrodowe, 
rolbordery i płoty.

Wysoką jakość naszych wyrobów zapewnia zespół 
suszarni oraz autoklaw do impregnacji drewna 
metodą próżniowo-ciśnieniową. Stosowane przez 
nas środki posiadają wymagane atesty a jakość 
produktów potwierdza certyfikat jakości FSC oraz 
NTR. Więcej informacji o naszej firmie znajdą 
Państwo na naszej stronie www.zetbeer.pl

Production and Construction Company "ZETBEER" 
Ltd. in Orzeszków has been on the timber market 
since 1992. Experience and reliability are our 
greatest strengths, modern machinery and 
professional service guarantee timely orders.

We are a producer of coniferous and hardwood 
sawn timber, we specialize in roof constructions, 
and we also have our own range of wooden garden 
features. In our offer you will find boards, square 
timber, battens, counter battens as well as garden 
stakes, rolborders and fences.

The high quality of our products is ensured by a 
drying chamber and an autoclave for wood 
impregnation, using the vacuum-pressure method. 
The products we use, have the required approvals 
and the quality of our products is confirmed by the 
FSC and NTR quality certificates. More information 
about our company can be found on our website 
www.zetbeer.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE Zetbeer Sp. z o.o.
Zetber Ltd.

biuro@zetbeer.plPolska, Orzeszkowo 29
64-420 Kwilcz

 +48 61 29 15 021

Informacja o firmie Company information

www.zetbeer.pl
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THE PALLET SYSTEM.



SYSTEM PALETOWY EPAL to więcej niż zwykły pool paletowy wykorzystywany do przewozu ładunków. Palety 
EPAL i palety skrzyniowe od ponad 50 lat są podstawą logistyki i międzynarodowego łańcucha dostaw.

Dobrze funkcjonujący system EPAL jest jednym z najważniejszych fundamenty niezawodnego dostarczania dóbr 
społeczeństwu. Jakość, zrównoważony rozwój i zaufanie do nośników EPAL to główne filary systemu palet 
wymiennych.

EPAL – THE PALLET SYSTEM is more than an exchange pool for load carriers. EPAL pallets and box pallets have 
been the back bone of Logistics for more than 50 yearsand are the foundation of international supply chain.

The functioning EPAL system is one of the most important requirement for the reliable supply of goods to society. 
Quality, sustainability and trust in the EPAL load carriers are the central pillars of the reusable system.

KONTROLOWANA JAKOŚĆ 
Kluczowy czynnik bezpieczeństwa i niezawodności

NIEOGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ 
Ponad 600 milionów europalet EPAL i 20 milionów palet skrzynkowych w otwartym systemie wymiany 

STANDARYZACJA 
Podstawa wydajnych transeuropejskich i transgranicznych łańcuchów logistycznych

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
W 100% ekologiczny - dzięki skutecznej redukcji CO2

INSPECTED QUALITY 
Key factor for safety and reliability

UNLIMITED AVAILABILITY 
More than 600 million EPAL Euro pallets and 20 million box pallets in the open pool

STANDARDISATION  
Basic for efficient trans-European and cross border logistics chains

SUSTAINABILITY 
100% ecological –by effectively reducing CO2L load carriers are the central pillars of the reusable system.

www.epal.org.pl  /  biuro@epal.org.pl

O NAS   /   ABOUT US

MOCNE STRONY SYSTEMU EPAL  /  THE STRENGHTS OF THE EPAL SYSTEM
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS 

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-002 30 638

PPH Pierucki Paweł
Giżyce Akacyjki 17

63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Tel.: +48 62 728 22 00
biuro@pierucki.com

PL-003  26 880

 KRISPAL SERWIS Sp. z o.o.
ul. Młynek Brudzowski 49 

26-026 Brudzów
woj. świętokrzyskie

Tel.: +48 694 433 134
www.krispal.pl
biuro@krispal.pl

PL-004  12 887
T-WOOD Sp. z o.o.

ul. Wałowa 4, 34-100 Wadowice
woj. małopolskie

Tel.: +48 506 186 887
p.kramek@t-wood.pl

Tel.: +48 33 432 28 24
www.jcg-palety.pl
biuro@jcg-palety.pl

PL-005  12 816
 JCG sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 25, 34-120 Andrychów
woj. małopolskie

Tel.: +48 62 752 86 11
Fax: +48 62 752 86 12

www.drewpal.pl
drewpal@drewpal.pl

PL-008
P2
P3

30 125 

DREWPAL Sp.J.
Janków Pierwszy 101D 

62-814 Blizanów
woj. wielkopolskie

Tel.: +48 601 881 111
www.psplogistic.pl
info@psplogistic.pl

PL-011
P3
P6

22 601

 PSP LOGISTIC Polski Serwis Paletowy 
Sp. z o.o.

ul. Aleksandra Majkowskiego 7B
84-300 Lębork, woj. pomorskie

Tel.: +48 18 267 44 00
www.tartakgalka.pl
biuro@tartakgalka.pl

PL-012  12 899
 TARTAK GAŁKA Sp. j.

ul. 3 Maja 75 A, 34-240 Jordanów
woj. małopolskie

Tel.: +48 33 875 14 45
Fax: +48 33 845 12 40

www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

PL-015 12 006
  CMC Sp. z o.o.

Marynin 50, 21-300 Radzyń Podlaski
woj. lubelskie

Tel.: +48 601 469 653
www.paletyeuro.pl

biuro@darex-palety.pl
PL-016

P3 18 850
 PPUH „DAREX”

Majdan Sieniawski 269
37-534 Adamówka, woj. podkarpackie

 
Tel./Fax: 

+48 43 821 01 43
www.gambex.pl
gambex@op.pl

PL-017  10 784
GAMBEX S.C.

Zagórcze 26, 98-277 Brąszewice
woj. łódzkie
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

Tel.: +48 62 752 86 11
Fax: +48 62 752 86 12

www.drewpal.pl
drewpal@drewpal.pl

PL-018  30 313
 DREWPAL Sp. j.

Dzierzbin 1, 62-831 Korzeniew
woj. wielkopolskie

  
Tel.: +48 41 376 14 72

metrol.kiepura
@interia.pl

PL-019 26 447
Z.P.H.U. METROL Stanisław Kiepura

Zwierzyniec 52, 25-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie

  
Tel.: +48 515 229 352

biuro@ber-has.plPL-020 30 824
BER-HAS Sp. z o.o.

Biernatki 17, 62-817 Żelazków
woj. wielkopolskie

 
Tel.: +48 609 203 419
azdunczuk@interia.plPL-021  06 651

„KORPAL” Zduńczuk Andrzej
Pawłów, ul. Lubelska 78, 22-172 Pawłów

woj. lubelskie

  
Tel.: +48 32 261 59 50

www.palmix.pl
palmix@palmix.pl

PL-023 26 789
Grupa Palmix Sp. z o.o.

Prząsław 8A, 28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

PL-025  06 914
ART-MIKO Sp. z o.o.

Nadrybie Wieś 66, 21-013 Puchaczów
woj. lubelskie

Tel.: +48 88 724 11 11
zarzad@artmiko.eu

 
Tel.: +48 53 991 53 38

mateusz.kakiet
@for-nature.pl

PL-026  04 915
For Nature Solutions Sp. z o.o.

Ostaszewo 57 L, 87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Tel.: +48 62 763 14 65
www.drewnex.com.pl

drewnex
@drewnex.com.pl

PL-027 30 925

  DREWNEX Mamos, Łuczak, Mamos 
Spółka Jawna

Morawin 33A 62-834 Ceków,
woj. wielkopolskie

Tel.: +48 67 259 30 28
www.tartak-tuczno.com

biuro
@tartak-tuczno.com

PL-033
P6

 Tartak Tuczno Sp. z o.o.
ul. Wolności 22, 78-640 Tuczno

woj. zachodniopomorskie
32 418

Tel: +48 600 630 485
www.epalo.pl
info@epalo.pl

PL-078 24 792
  EPALO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

D
ane aktualne na dzień 0

1.0
2.20

21  /   Current data as on 0
1.0

2.20
21
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Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-104
P2 P3
P6 P7

12 004

 PALETTENWERK Kozik Sp.j.
ul. Przemysłowa 219

34-240 Jordanów
woj. małopolskie

Tel.: +48 18 277 35 31
Fax: +48 18 277 35 32

www.
palettenwerk.com.pl

palety@palettenwerk.pl

PL-105   10 855

 Wyrób i sprzedaż palet drewnianych 
Małgorzata Wawrzyniak

Żuraw 11, 98-277 Brąszewice
woj. łódzkie

Tel.: +48 78 484 87 69
biuro

@palety-wawrzyniak.pl

PL-106   22 024
TRANSDREWNEKS Sp. z o.o.

ul. Dębowa 6, 86-300 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie

Tel.: +48 56 464 84 84
Fax: +48 56 464 82 24
transdrewneks.com.pl

transdrewneks
@transdrewneks.com.pl

Tel.: +48 33 875 14 45
Fax: +48 33 845 12 40

www.cmc.net.pl
 biuro@cmc.net.pl

PL-115
P2 P3 

CP1 CP2 
CP3 CP4

 12 544
 C.M.C. Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów
woj. małopolskie

Tel./Fax: 
+48 41 381 28 22

www.
palettenwerk.com.pl

palko@palettenwerk.pl

PL-116
P2 
P3

26 005
 PALKO Sp. z o.o.

Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów
woj. świętokrzyskie

Tel.: +48 509 811 142
www.saspalety.pl

info@saspallets.com
PL-119  24 837

  SAS Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przemysłowa 15, 43-225 Wola

 woj. śląskie

Tel.: +48 62 732 17 62
+48 605 485 670
ireneusz-szykula

@wp.pl

PL-120
CP3  30 913

 „IRAS” Szykuła Ireneusz
KOPEĆ 34, 63-520 Grabów nad Prosną

woj. wielkopolskie

Tel.: +48 91 386 11 22
Fax: +48 91 384 37 69

firmakorbutowicz.pl
biuro

@firmakorbutowicz.pl

PL-129  32 127

  FIRMA KORBUTOWICZ
Bogdan Korbutowicz Danuta Korbutowicz 

Anna Perużyńska
ul. Długa 1, 72-304 Brojce
woj. zachodniopomorskie

Tel.: +48 95 765 24 55
Fax: +48 95 765 24 54

www.rsp.rzecko.eu
biuro@rzecko.eu

PL-130
P6 32 035

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w Rzecku

ul. Spółdzielcza 26, Rzecko
73-200 Choszczno

woj. zachodniopomorskie
 

Tel.: +48 54 284 22 54
Fax: +48 54 284 25 51

www.skibinski-palety.pl
biuro@skibinscy.com.pl

PL-131   04 040
 SKIBIŃSCY Spolka Jawna

ul. Wojska Polskiego 21A, 87-820 Kowal
woj. kujawsko-pomorskie
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

Tel.: +48 56 493 85 96
Fax: +48 56 493 75 52

www.gerka.com.pl
gerka@gerka.com.pl

PL-136   04 042 
FHPT Marian Gerka

Gorczenica 84, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie

  
Tel.: +48 62 731 24 11
Fax: +48 62 731 28 91
www.elko-palety.pl
biuro@elko-palety.pl

PL-137 
P6  30 157

 ELKO Sp. z o.o.
Kuźnica Grabowska 116A

 63-522 Kraszewice
woj. wielkopolskie

  
Tel.: +48 55 279 87 60
Fax: +48 55 279 86 54

www.tor-pal.com.pl
Ewelina.Wasiewska

@ipaper.com

PL-138  22 008
 PPH TOR-PAL Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
woj. pomorskie

 
Tel.: +48 62 731 29 10
Fax: +48 62 731 29 11

www.palety-adamus.eu
biuro@palety-adamus.eu

PL-140
P2 
P3

 30 014
 WPH ADAMUS

Głuszyna 61, 63-522 Kraszewice
woj. wielkopolskie

  
Tel.:/Fax

 +48 58 684 44 44
sms@palety-sms.com.pl

www.scandpol.com

PL-145
P3 
P6

22 018
 PPUH SCANDPOL Piotr Mrozowicz

al. Zwycięstwa 45, 83-320 Sulęczyno
woj. pomorskie

PL-1451   22 018 
PPUH SCANDPOL Piotr Mrozowicz
Nowy Dwór 16, 83-320 Sulęczyno

woj. pomorskie

Tel.: +48 58 684 40 91
sms@palety-sms.com.pl

www.scandpol.com

 
Tel.: +48 52 353 37 59
Fax: +48 52 353 30 27
www.marpol-palety.pl
biuro@marpol-palety.pl

PL-147   04 216

PPHU MARPOL
ul. Staropoznańska 182

88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Tel.: +48 94 318 12 24
Fax: +48 94 318 12 18
alpa-dobrzyca@wp.pl

PL- 151 32 154
  PPHU ALPA Sp. z o.o.
76-038 Dobrzyca 85

woj. zachodniopomorskie

Tel. /Fax: 
+48 13 467 01 01

ppdlesnik@onet.pl
PL-152

 PPD LEŚNIK
Posada Zarszyńska, ul. Beskidzka 6 

38-530 Zarszyn
woj. podkarpackie

 18 153

Tel.: +48 51 773 73 58
+48 730 011 813

biuro
@sppaletten-logistic.pl

PL-153  30 310
  S.P. Paletten-Logistic Sp. z o.o.

Muchy 36, 63-524 Czajków
woj. wielkopolskie

D
ane aktualne na dzień 0

1.0
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21  /   Current data as on 0
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2.20
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS 

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-156  22 172
 ZHUDB MODRZEW

Niepoczołowice 64, 84-223 Linia
woj. pomorskie

Tel./Fax: 
+48 58 676 88 22

modrzew64@wp.pl

PL-159
P3  18 388 

 WYROBY Z DREWNA Danuta Świerczek
Żdżary 47A, 39-215 Czarna

 woj. podkarpackie

Tel./Fax: 
+48 14 681 61 96

wyrobyzdrewna@op.pl

PL-161   18 036
 FW TRANS-PAL

Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka
woj. podkarpackie

Tel./Fax: 
+48 16 622 91 14
www.trans-pal.pl

transpal@op.pl

Tel./Fax: 
+48 16 622 93 33

biuro@herbpalety.pl

PL- 162
P3 

CP1 CP2
 18 183

  HERB UPH
Cieplice 23 37-534 Adamówka

woj. podkarpackie

Tel./Fax: 
+48 29 772 10 19

jerzy_brzostek@wp.pl

PL-168
P2
P3

14 223

 Przetwórstwo Rolno-Spożywcze 
i Runa Leśnego

ul. Reymonta 23, 07-430 Myszyniec
woj. mazowieckie

Tel.: +48 55 278 00 98
Fax: +48 55 278 10 99

www.bgwpoland.pl
biuro@bgwpoland.pl

PL-173  22 207
BGW Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 21, 82-550 Prabuty
woj. pomorskie

Tel.: +48 91 384 60 24
Fax: +48 91 384 40 88

jackdrew@wp.pl
PL-174  32 222

 PPD JACK-DREW IMPORT-EKSPORT 
Stanisław Kryger

Rybokarty 38, 72-300 Gryfice
woj. zachodniopomorskie

Tel.: +48 43 820 85 50
Fax: +48 43 820 85 53
www.pphu-jakobczak.pl
pphu-jakobczak@wp.pl

PL-175 10 270 
PPHU Grzegorz Jakóbczak

Górka Klonowska 3B
98-273 Klonowa, woj. łódzkie

Tel.: +48 62 731 10 56
Fax: +48 62 731 10 71

www.palety-czajkow.pl
palety2@wp.pl

PL-176
P2 P3 

P6
30 048

PRODUKCJA PALET Handel i Usługi 
J. Kowal i W. Ciołek Sp. J.

63-524 Czajków 250
woj. wielkopolskie

Tel.: +48 62 731 28 24
Fax: +48 62 731 28 86

biuro@europol1.pl
PL-177  30 073

 EUROPOL Sp.J. 
Jarosław Zadka, Robert Zadka

ul. Piłsudskiego 15, 62-874 Brzeziny
woj. wielkopolskie
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

Tel.: +48 33 875 14 45
Fax: +48 33 845 12 40

www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

PL-179
P3  12 200

 C.M.C. Sp. z o.o. IPPC 12 200
ul. Mickiewicza 69a

32-650 Kęty
woj. małopolskie

Tel. +48 62 594 12 50
www.

sanders-palety.com
sanders.monika@wp.pl

PL-180  30 443

 PPUH SANDERS Monika Kalachurska
Kuźnica Grabowska 116

63-522 Kraszewice
woj. wielkopolskie

Tel./Fax: 
+48 74 868 94 03
biuro@bacpalety.pl

PL-181  02 387

Przerób Drewna Usługi Transportowe 
i Leśne Import-Export Roman Bac

ul. Gromadzka 7
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie

woj. dolnośląskie

Tel.: +48 95 752 41 17
Fax: +48 95 752 20 26

www.raven.net.pl
raven@raven.net.pl

PL-182
P3  08 001

 RAVEN Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyń

woj. lubuskie

Tel. +48 81 462 37 12
+48 572 162 926

www.tartakkrychow.pl
biuro@tartakkrychow.pl

PL-184  06 608

 ARBOR Sp. z o.o. Sp. k.
Krychów 12

22-235 Hańsk
woj. lubelskie

PL-185 20 472
 Tartak Kołodno Sienkiewicz Spółka Jawna

Kołodno 1A, 16-040 Gródek
woj. podlaskie

Tel./Fax: 
+48 85 718 00 72

www.tartakkolodno.pl
biuro@tartakkolodno.pl

Tel.: +48 501 299 090
+48 42 719 81 16,
+48 42 719 81 20
www.ecopal.pl
biuro@ecopal.pl

PL-186 10 736

  Centrum Produkcji 
i Logistyki Opakowań „ECO-PAL”

ul. Tymianka 65, 95-100 Stryków
woj. łódzkie

Tel.: +48 42 648 41 42
+48 501 262 506

epal@europalety24.pl
PL-190  30 633

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„EKO-SYSTEM” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Brzezińska 272, 92-703 Łódź
woj. łódzkie

Tel.: +48 16 628 28 77
Fax: +48 16 622 28 38

sanex@post.pl
 www.sanex-lowce.pl

PL-207
P6

 SANEX Sp. z o.o.
37-554 Łowce 115
woj. podkarpackie

18 070

Tel.: +48 65 537 05 00
Fax: +48 65 537 06 00

www.palimex.pl
a.s@palimex.pl

PL-210
P2 P6

30 013

PPHU PALIMEX Sp. z o.o.
ul. Jana Otto 14

64-140 Włoszakowice
woj. wielkopolskie

D
ane aktualne na dzień 0

1.0
2.20

21  /   Current data as on 0
1.0

2.20
21
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS 

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-212
CP3 24 098

 KRAWEX ZPUH Krawczyk Joachim
ul. Jarzębinowa 24, 44-100 Gliwice

woj. śląskie

Tel.: +48 32 230 38 59
krawex@interia.eu

PL-219  24 355

 DREWPOL s.j. Stanisław i Alicja Pękala
ul. Kościuszki 12A

 34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Tel.: +48 33 862 37 69
Fax: +48 33 864 07 46

biuro
@pekala-drewpol.com

PL-220
P3 10 325

 PKB POLSKA Sp. z o.o.
Brąszewice 53, 98-277 Brąszewice

woj. łódzkie

Fax: +48 43 821 15 94
www.pkb-polska.pl
biuro@pkb-polska.pl

Tel./Fax: 
+48 55 236 68 00
www.paldrew.com
piotr@paldrew.info

PL-222  28 465
 PHU PAL-DREW

ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
woj. warmińsko-mazurskie

Tel.: +48 33 864 14 05
Fax: +48 33 864 00 23

zywiecperla.com.pl
pekala

@zywiecperla.com.pl

PL-223  12 304

 ŻYWIEC PERŁA 
Pękala Andrzej i Helena Sp.J.

Żabnica, ul. Źródlana 8,
34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie

Tel./Fax: 
+48 48 661 48 49

www.europalety.com.pl
biuro

@europalety.com.pl

PL-224  14 168
PHU DREWMET

Edwardów 24, 05-650 Chynów
woj. mazowieckie

Tel.: +48 62 731 06 77
www.pphu-rurex.pl
biuro@pphu-rurex.pl

PL-225
P7

30 637

 RUREX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ostrzeszowska 6

63-520 Grabów n. Prosną
woj. wielkopolskie

Tel./Fax: 
+48 43 821 17 48
drewlandsj@op.pl

PL-229  10 151

DREWLAND S.J. 
Beata Paś-Stawirej & Roman Paś

Pokrzywniaki 1, 98-277 Brąszewice
woj. łódzkie

Tel.: +48 503 003 423
Fax: +48 81 467 08 34

www.swendex.pl
biuro@swendex.pl

PL-231  06 450

 SWENDEX Lucyna Swendrowska, 
Zygmunt Swendrowski Sp.J.
Jacków 14, 21-007 Mełgiew

woj. lubelskie

Tel./Fax: 
+48 41 357 56 89

biuro@ecodrew.com
PL-232  26 340

 PW ECODREW Jacek Omasta
ul. 3 Maja 40, 28-400 Pińczów

woj. świętokrzyskie
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

Tel.: +48 67 216 20 32
www.timret.com.pl

sprzedaz
@timret.com.pl

PL-233
druk 

atramentowy
30 337

 TIMRET Sp. z o.o.
Boruszyn 29B, 64-710 Połajewo

woj. wielkopolskie

Tel./Fax: 
+48 85 710 42 88

www.palserwis.com
biuro@palserwis.com

PL-236  20 856
 PAL SERWIS Rafał Rogowski
ul. Cicha 30, 16-010 Sochonie

woj. podlaskie

Tel.: +48 605 552 706
tomasz.wlodarczyk

@pro.onet.pl
PL-237  14 297

CLASSPALETTE Tomasz Włodarczyk 
Beata Włodarczyk S.C.

Łęg Starościński 122, 07-402 Lelis
woj. mazowieckie

Tel.: +48 604 628 516
Fax: +48 32 331 70 11
www.lidmar-palety.eu

lidmar.biuro@wp.pl

PL-238 24 467
  LIDMAR Marek Matysów

ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
woj. śląskie

Tel.: +48 22 725 05 60
Fax: +48 22 725 08 44
kom. +48 606 328 792
www.europalety.com
biuro@europalety.com

PL-239  14 317
 DREWMAX Sp. z o.o.

Łazy 72, 05-085 Kampinos
woj. mazowieckie

PL-241 14 364

 PPHU TRANS-WOOD S.C.
Wiesław Śledziewski, Sławomir Śledziewski

ul. Ostrołęcka 30, 06-231 Młynarze
woj. mazowieckie

Tel./Fax: 
+48 29 768 01 47

transwood1@wp.pl

Tel./Fax: 
+48 62 731 12 06

www.paletyeuro.com.pl
logi-drew

@paletten.info.pl

PL-242 30 354 
 LOGI-DREW Patryk Tomczyk
Muchy 45, 63-524 Czajków

woj. wielkopolskie

Tel./Fax: 
+48 18 351 61 60

www.dreno.com.pl
dreno@dreno.pl

PL-243  12 367
 DRENO Sp. J.

Śnietnica 90, 38-315 Uście Gorlickie
woj. małopolskie

Tel.: +48 48 321 54 73
Fax: +48 48 321 54 87

www.prodpal.com
polska@prodpal.com

PL-248

 PRODPAL POLSKA Sp. z o.o.
Wielogóra, ul. Kwiatowa 25

26-660 Jedlińsk
woj. mazowieckie

 14 389

Tel./Fax: 
+48 22 727 73 64

Tel.: +48 501 227 700
www.polsad.info

krzysztof@polsad.info

PL-249  14 479

 POLSAD Krzysztof Mondrzejewski
Józefowice, ul. Piaseczyńska 55

05-555 Tarczyn
woj. mazowieckie

D
ane aktualne na dzień 0

1.0
2.20

21  /   Current data as on 0
1.0

2.20
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS 

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-253  18 452
 PW ANT-MAR Antoni Szewczyk

37-534 Adamówka 104
woj. podkarpackie

Tel./Fax: 
+48 16 622 75 48
biuro@ant-mar.pl

PL-256   12 252
  PALETA-TRANS-DREW Sp. z o.o.

Wola Dębińska 318, 32-852 Dębno
woj. małopolskie

Tel./Fax: 
+48 14 665 66 75
paletatransdrew
@poczta.onet.pl

PL-257  14 415
 Tomex Ewa Zabielska

Zabiele Pliki 27A, 07-416 Olszewo Borki
woj. mazowieckie

Tel./Fax: 
+48 29 760 48 70
zewa74@gazeta.pl

Tel./Fax: 
+48 33 823 34 70

eldrew@o2.pl
PL-259  12 201

PPHU ELDREW S.C.
ul. Podstawie 30, 34-100 Wadowice

 woj. małopolskie

Tel./Fax: 
+48 62 731 31 62

cegpal@wp.pl
PL-260  30 429

 F.P.H. CEGPAL Import-Export
ul. Renta 16, 63-522 Kraszewice

woj. wielkopolskie

Tel.: +48 604 527 211
Fax: +48 71 383 08 44

www.padewscy.pl
paleta998@wp.pl

PL-261  02 327
 PW Padewscy Sp. J.

ul. Krotoszyńska 47, 56-300 Milicz
woj. dolnośląskie

Tel./Fax: 
+48 16 632 26 71
eldrew3@o2.pl

PL-262  18 428

 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
ELDREW Elżbieta Kociołek

ul. Rzemieślnicza 3, 37-600 Lubaczów
woj. podkarpackie

Tel./Fax: 
+48 62 731 10 39

palety.jangas@wp.pl
PL-263  30 421 

PPH Handel i Produkcja Palet 
Grzegorz Jangas

Czajków 62, 63-524 Czajków
woj. wielkopolskie

Tel.: +48 43 820 81 22
Fax: +48 43 820 87 57

limat@onet.eu
PL-264  10 521

 Limat Sp. z o.o.
Kuźnica Zagrzebska Kolonia 4

98-273 Klonowa
woj. łódzkie

Tel./Fax: 
+48 62 769 70 08

biuro@grabexpalety.pl
PL-266  30 366 

Grabex Sp. z o.o.
Fajum 11, 62-874 Brzeziny

woj. wielkopolskie
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

Tel.: +48 55 236 61 45
Fax: +48 55 236 61 77

www.wopal.pl
wopal@wopal.pl

PL-267  28 348

Centrum Recyklingu Palet WOPAL 
Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 2C, 82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie

Tel.: +48 698 501 945
Fax: +48 62 739 95 24

marekpd@o2.pl

PL-271
CP1 
CP2

30 445
Przetwórstwo Drewna Sitkowski Marek
Zamość 8, 63-520 Grabów nad Prosną

woj. wielkopolskie

Tel.: +48 604 220 265
Fax: +48 82 565 25 40

mariusztchor@wp.pl
PL-272  06 469

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Mariusz Tchor

Kolonia Ochoża 70, 22-151 Staw
woj. lubelskie

Tel./Fax: 
+48 18 267 50 41
biuro@mirczak.pl

PL-279  12 423

 ST Mirczak Produkcja Opakowań 
Drewnianych i Wyrobów Tartacznych

Toporzysko B/N, 34-240 Jordanów
woj. małopolskie

Tel./Fax: 
+48 32 268 59 62

www.talimex.pl
palety@talimex.pl

PL-280  24 442

 PPHU Talimex
ul. Chemiczna 6

42-520 Dąbrowa Górnicza
woj. śląskie

PL-283 P3
druk 

atramentowy
10 509

 FLEXIPAL POLSKA SP. Z O.O.
Ignaców 89B, 97-340 Rozprza

woj. łódzkie

Tel.: +48 781 686 893
www.flexipal.com

marcin.hejniak
@flexipal.com

Tel.: +48 84 685 11 60
Fax: +48 84 685 12 11

www.fryz.pl
poczta@fryz.pl

PL-284  06 130
 PPHU Fryz Krzysztof Wyszcz

Majdan Nowy 17, 23-414 Majdan Stary
woj. lubelskie

Tel.: +48 54 237 95 87
Fax: +48 54 238 03 59

kasztelan2@op.pl
PL-285  04 517

 Usługi Leśne Sosenka Grzegorz Ruczewski
Ładne 20A, 87-815 Smólnik

woj. kujawsko-pomorskie

Tel./Fax: 
+48 17 283 72 48
zendrew@wp.pl

PL-288

 Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa 
Zen-Drew Zenon Serafin

Poręby Dymarskie 71, 36-105 Cmolas
woj. podkarpackie

 18 374

Tel.: +48 608 921 555
www.andrew.net.pl
biuro@andrew.net.pl

PL-292  12 185 

Firma Handlowo-Usługowa 
„ANDREW” S.C.

Raba Niżna 208, 34-730 Mszana Dolna
woj. małopolskie

D
ane aktualne na dzień 0

1.0
2.20

21  /   Current data as on 0
1.0

2.20
21
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PRODUCENCI PALET EPAL
EPAL PALLET MANUFACTURERS 

Licencja 
PKN EPAL

PKN EPAL licence

Numer ipcc
Ipcc Number

 Firma, adres  /  Company, address Kontakt / Contact
Poziom 

samokontroli
Self-control level  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

  

Poziom I,
kontrola

Level I
control

  

Poziom II,
samokontrola

Level II
Self-control

PL-293  04 522

 „DMD - BIS” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 32c

88-230 Piotrków Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie

Tel.: +48 54 285 51 35
Fax: +48 54 285 51 36

www.dmd-bis.pl
info@dmd-bis.pl

PL-295 14 537
 PATEKS Sp. z o.o.

Boby 78, 06-100 Pułtusk
woj. mazowieckie

Tel.: +48 501 252 338
Fax: +48 22 775 93 18

palety.pateks
@gmail.com

PL-296  12 607
 „DROZDEX” Sp. z o.o.

Ropa 1032, 38-312 Ropa
woj. małopolskie

Tel.: +48 502 156 663
www.drozdex.pl

drozdex@gmail.com

Tel.: +48 698 628 834
www.msdw-tartak.pl
biuro@msdw-tartak.pl

PL-297  10 420
 P.P.H.U. „MSDW”

ul. Piaskowa 3A, 99-418 Bełchów 
woj. łódzkie

Tel.: +48 18 267 53 45
Fax: +48 18 267 52 19

www.suwaj.pl
biuro@suwaj.pl

PL-298
P2 P3 P6

druk 
atramentowy

12 623
 DREWPOL Sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 235, 34-240 Jordanów
woj. małopolskie

Tel. +48 509 018 579
www.filarskiolkusz.pl

filarski@interia.eu
PL-299  12 269

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Sebastian Filarski

ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
 woj. małopolskie

Tel./Fax: 
+48 84 687 25 49

www.fpht.pl
info@fpht.pl

PL-300  06 595

 F.P.H.T. EXPORT IMPORT 
Wojciech Cieplechowicz

Żurawnica, 22-470 Zwierzyniec
woj. lubelskie
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1. Certification rules according to the Forest Stewardship Council (FSC) standards- www.ic.fsc.org. The 
website in English contains information about the organization itself, its goals and structure, as well as 
the principles and indicators used to certify forest areas in terms of sustainable management. Producers 
of wood products can obtain the right to place the FSC mark on them (the so-called CoC certificate - Chain 
of Custody), only if they will prove that they use wood from only those forests that have been FSC 
certified (the so-called FM certificate - Forest Management ). 

2. Certification rules according to the PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) standards - www.pefc.pl. PEFC  is an independent, non-governmental, non-profit organization 
founded in 1999, whose main goal is to promote sustainable forest management through its certification 
in forest areas, carried out by the independent auditors. As in the case of FSC, producers of wood 
products can obtain the right to place the PEFC mark on them, provided that they can prove that they use 
wood from certified forests only (the so-called CoC certificate - Chain of Custody) 

3. Certification institutions:

CERTIFICATION OF FORESTS AND WOOD PRODUCTS

FM – Forest Management certification
CoC – Chain of Custody certification
Source: www.pefc.pl

Name of certification institution  Type of certificate

ALKO Agrar-und Lebensmittel Kontrollorganisation e. V. CoC

BM Trada Certification Limited CoC

BMG Trada Certifiering AB CoC

Bureau Veritas Certification France CoC

Bureau Veritas Polska Sp. zo.o. FM, CoC

Control Union Polska CoC

DIN Certco GMBH CoC

DNV GL CoC

GFA Certification GmbH CoC

Holz und Wald Zertifizierungsgesellschaft mbH (HW-Zert GmbH) CoC

NepCon CoC

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH CoC

Scientific Certification Systems, Inc. CoC

SGS Polska FM, CoC

Soil Association Certfication Limited CoC

TüV Nord Cert GmbH CoC

UDT-CERT FM

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. FM
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1.  Zasady certyfikacji wg standardów Forest Stewardship Council ( FSC ) – www.ic.fsc.org . Strona 
w języku angielskim zawiera informacje o samej organizacji, jej celach i strukturze oraz o zasadach 
i wskaźnikach stosowanych do certyfikacji obszarów leśnych pod kątem prawidłowej gospodarki. 
Producenci wyrobów z drewna mogą uzyskać prawo do umieszczania na nich znaku FSC  (tzw. certyfikat 
CoC – Chain of Custody) pod warunkiem wykazania, iż korzystają z drewna pochodzącego tylko z tych 
lasów, które zostały poddane certyfikacji FSC (tzw. certyfikat FM – Forest Management).

2.  Zasady certyfikacji wg standardów PEFC – www.pefc.pl.  PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, 
pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej przez jej certyfikację na obszarach leśnych, wykonywaną przez 
jednostki niezależne. Podobnie jak w wypadku FSC, producenci wyrobów z drewna mogą uzyskać prawo 
do umieszczania na nich znaku PEFC pod warunkiem wykazania iż korzystają z drewna pochodzącego 
tylko z tych lasów (tzw. certyfikat CoC – Chain of Custody).

3.  Jednostki certyfikujące: 

CERTYFIKACJA LASÓW I PRODUKTÓW Z DREWNA

FM - certyfikacja gospodarki leśnej
CoC - certyfikacja łańcucha dostaw
Źródło:www.pefc.pl 

Nazwa jednostki certyfikującej   Rodzaj certyfikacji

ALKO Agrar-und Lebensmittel Kontrollorganisation e. V.  CoC

BM Trada Certification Limited CoC

BMG Trada Certifiering AB CoC

Bureau Veritas Certification France CoC

Control Union Polska CoC

DIN Certco GMBH CoC

DNV GL CoC

DS. Certificering CoC

GFA Certification GmbH CoC

Holz und Wald Zertifizierungsgesellschaft mbH (HW-Zert GmbH) CoC

NepCon CoC

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH CoC

Scientific Certification Systems, Inc. CoC

SGS Polska FM, CoC

Soil Association Certfication Limited CoC

TüV Nord Cert GmbH CoC

UDT-CERT FM, CoC

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. FM
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Taryfy i kody celne / Tariffs and customs codes

Informacje nt. stawek celnych są dostępne na stronie www.isztar.mf.gov.pl
Do wyszukiwania należy użyć poniższych Kodów Nomenklatury: 
Information on duty rates is available at www.isztar.mf.gov.pl 
Use the following Nomenclature Codes for your search:

Sekcja  IX  Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy,  
 z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby  koszykarskie i wyroby z wikliny
Section IX  Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork;  m a n u f a c t u r e s 
 of straw, of esparto or of  other plaiting materials; basketware and wickerwork

Dział  44 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 
Chapter 44 Wood and articles of wood; wood charcoal 

4401  Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych
 postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki
 drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie
 Fuel wood, in logs, in bilets, in twigs, in faggots or in similar forms, wood in chips or
 particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs,
 briquettes, pellets or similar forms 

4402  Węgiel drzewny (włączając węgiel drzewny z łupin lub orzechów),  nawet aglomerowany
 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated

4403  Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli,  lub zgrubnie obrobione
 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared

4404  Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, 
 ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone,
 niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli,
 rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne
 Hoopwood; split poles;  piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn
 lengthwise; woodem sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise
 worked, suitable for the manufacture of wal king sticks, umbrellas, tool handles or the
 like; chipwood and the like

4405  Wełna drzewna; mączka drzewna /   Wood wool; wood flour

4406  Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
 railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

4407  Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet
 strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or planed, heter or not planed, sanded 
 or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

 4408   Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), 
 na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, 
 skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość 
 lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm 
 Sheets for veneering (including those obtained by sliping laminatem wood), 
 for plywood or for similar laminated  wood and other wood, sawn lengthwise, sliced 
 or peled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness 
 not exceeding 6 mm:

WAŻNE DLA EKSPORTERÓW I IMPORTERÓW WYROBÓW Z DREWNA
IMPORTANT FOR EXPORTERS AND IMPORTERS OF WOOD PRODUCTS
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4409  Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane 
 w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, 
 ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców 
 lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo/
 Wood (including strip and friezes for parquet flooring, not assembler) continuously 
 shaped (tongued, groove, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded 
 o the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded 
 or end-jointed

4410  Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB) 
 i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów 
 "waferboard")) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet
 aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi 
 particle board, oriented stand board (OSB) and similar board (for ex ample, 
 w aferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with 
 resins or other organic binding substances

4411  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana 
 za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 
 fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins 
 or other organic substances

4412  Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe 
 plywood, veneered panels and similar laminatem wood

4413  Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych 
 densified wood, in blocks, plater, strip or profile shapes

4414  Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane
 Woodem frames for  pa int ing,  photographs,  mirrors  or  s imi lar  ob jects

 
4415  Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, 
 z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna;
 nadstawki do palet płaskich, z drewna
  packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable – drums 
 of wood: pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallets collars of wood

4416  Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna,
 włącznie z klepkami 
 casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood; 
 including staves

4417  Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek 
 i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna 
 Tools, to ols bodies, tool  handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot 
 or shoe lasts and trees, of wood
       
4418  Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami
 komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i  gontami 
 buildes’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembler 
 flooring panels, shingles and shaker

4419  Naczynia stołowe i naczynia kuchenne, z drewna /  Tableware and kitchenware, of wood
       

4420  Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły,
 z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie
 nieobjęte działem 94 
 wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar
 articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; woodem articles 
 for furniture not falling In Chapter 49

4421 Inne artykuły z drewna / Other articles of wood 
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PROCEDURE OF OBTAINING THE CE MARKING FOR WOOD CONSTRUCTION PRODUCTS
TO BE PLACED ON THE MARKET IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA.

Manufacturers of construction materials are obliged to place the products on the market in conformity 
with the harmonised conditions set out in Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and 
of the Council of 9 March 2011. (available at  www.pkn.pl and www.eur-lex.europa.eu), containing the 
so-called CPR (Construction Products Regulation).

Actions to obtain this conformity are as follows:
1.  Identify the reference document being the relevant harmonised standard PN-EN pertaining to 
 a specific  product in order to identify:
 ●  features of the product that is its performance. This is the so-called   Initial Type Testing  
    for the product,
 ●  essential characteristics that the construction product should   meet, that    is to define the levels
  or classes of parameters for each   declared     characteristic,
 ●  Factory Production Control (FPC) requirements, which is  necessary for its setting 
  and maintenance in a manufacturing plant. This means drawing up the so-called FPC Book
  containing the control procedures and making entries documenting these actions,
 ●  the system of evaluation of constancy of performance [if the  standard   provides for a number
  of possibilities (e.g., systems  1+, 1, 2+, 3, 4)].

2. Choosing a notified body to assess, evaluate and perform supervision at the manufacturer’s plant.
 As a confirmation the body shall issue:
 ●  Certificate of constancy of performance (e.g., in system 1),
 ●  Certificate of conformity to type based on internal production    control  (e.g., in system 2+).

3. Obtaining o the certificate entitles the manufacturer to place a construction product on the market in
 compliance with EU regulations, which means it:
 ●  allows manufacturer to issue a declaration of performance,
 ●  authorises manufacturer to place CE marking on his products. 
 The above listed actions are carried out by the manufacturer with    participation of a body notified for
 the CPR, that is within the scope    set out  in the Regulation 305/2011.

The following description presents an example mode of action:
1. Manufacturer files an Application for certification of a construction product with a notified body,
 supplementing the application with the FPC (Factory Production Control) documents.
2.  The notified body assesses the application complete with the attached documents.
3.  A certification agreement is signed.
4.  Preliminary inspection of the production plant and the internal production control system 
 is carried out.
5. . If the result of the assessment of the type testing carried out by the manufacturer is positive and if
 the implemented FPC is in compliance with the requirements of the harmonised reference document,
 the manufacturer achieves the certificate.
6. Ongoing validity of the certificate is conditional upon continuing supervision, assessment 
 and  evaluation of the FPC carried out as periodical inspections of the factory and the FCP system.

Certification bodies are accredited by the Polish Centre for Accreditation and their list is available on:
https://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty&&r=jc 

A specialized certification body for wood products is CCWPD (Centre for Certification of Woodworking 
Industry Products) operating in the Institute of Wood Technology in Poznań www.itd.poznan.pl
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PROCEDURA UZYSKANIA ZNAKU CE DLA DRZEWNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 
W CELU WPROWADZENIE ICH DO OBROTU NA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY.
Na producentach wyrobów budowlanych spoczywa obowiązek wprowadzania ich do obrotu handlowego 
w zgodzie ze zharmonizowanymi warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) Nr 
305/2011 z 09.03.2011 r. (Dostępne na www.pkn.pl i www.eur-lex.europa.eu), zawierające tzw. CPR 
(Construction Products Regulation – Przepisy dotyczące wyrobów konstrukcyjnych).

Działania mające na celu uzyskanie tej zgodności przedstawiają się następująco:
1.  Zidentyfikowanie dokumentu odniesienia czyli przedmiotowej normy zharmonizowanej PN-EN
 dotyczącej   konkretnego wyrobu, w celu ustalenia:
 ● cech wyrobu czyli właściwości użytkowych. Jest to tzw. Wstępne  Badanie Typu wyrobu,
 ● zasadniczych charakterystyk jakie powinien spełniać wyrób  budowlany czyli określenie 
   poziomów   lub klas parametrów  dla każdej deklarowanej cechy,
 ● wymagań z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),  co jest niezbędne do jej ustanowienia 
  i    utrzymywania  w zakładzie produkcyjnym. Oznacza to  sporządzenie tzw. Księgi ZKP zawierającej
  procedury kontroli i prowadzenie zapisów dokumentujących te działania, 
 ● systemu oceny stałości właściwości użytkowych [jeśli norma przewiduje kilka możliwości 
  (np.   system 1+, 1, 2+, 3, 4)].

2.  Wybranie jednostki notyfikowanej w celu przeprowadzenia oceny, ewaluacji i prowadzenia nadzoru 
 u producenta. Potwierdzeniem tego jest wystawienie przez tą jednostkę:
 ● Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych  (np. w systemie 1),
 ● Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji  (np. w systemie 2+).

3.  Uzyskanie certyfikatu pozwala producentowi na zgodne z przepisami UE wprowadzanie do obrotu
  wyrobu budowlanego, czyli:
 ● umożliwia wystawienie deklaracji właściwości użytkowych,
 ● upoważnia producenta do oznaczania wyrobu oznakowaniem CE.
 Wyżej wymienione działania przeprowadza producent z udziałem jednostki notyfikowanej w zakresie
 CPR tj. określonym Rozporządzeniem 305/2011.

Przykładowy tryb postępowania jest następujący:
1.  Producent składa w jednostce notyfikowanej Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu
  budowlanego, do wniosku załącza dokumentację ZKP  (Zakładowej Kontroli Produkcji).
2.   Jednostka ocenia wniosek i załączoną dokumentację.
3.   Podpisywana jest umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji.
4.   Przeprowadzana jest wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli
  produkcji.
5.  Gdy wykonane przez producenta badania typu zostaną ocenione pozytywnie a wdrożona ZKP 
 jest zgodna z wymaganiami zharmonizowanego dokumentu odniesienia, producent 
 uzyskuje certyfikat.
6.  Warunkiem utrzymywania ważności certyfikatu jest kontynuacja nadzoru, ocena i ewaluacja 
 ZKP prowadzone w formie okresowych inspekcji zakładu i ZKP.

Jednostki uprawnione do certyfikacji posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a ich lista jest 
dostępna na: https://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty&&r=jc 

W zakresie produktów z drewna wyspecjalizowaną jednostką jest Centrum Certyfikacji Wyrobów 
Przemysłu Drzewnego działające w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu www.itd.poznan.pl 
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INCOTERMS ® 2010 – OFFICIAL RULES OF THE INTERNATIONAL CHAMBER 
OF COMMERCE FOR THE INTERPRETATION OF COMMERCIAL TERMS

Incoterms® rules are formalized rules of commercial custom defining commercial terms of sale of 
goods developed by the International Chamber of Commerce in Paris. They are commonly used all over 
the world. Incoterms rules were initially developed in 1936 in order to harmonise the interpretation of 
commercial terms used in mutual relations between the seller and the buyer.

This is because in every trade contract it is necessary to define which party to the contract – the buyer or 
the seller – will take care of organising the transport of goods, will bear its cost, and the related risk.

In order to avoid the need to every time agree on the contract details in the referenced scope parties may, 
for convenience, use typical, internationally standardised contract clauses such as, for instance, 
Incoterms®. They facilitate and accelerate signing of contracts and give better guarantee of proper 
trading than terms of delivery. They also significantly reduce misunderstandings due to insufficient 
knowledge of trade practice and in a simple, safe and understandable manner define responsibility of 
each of parties to the contract.

Along with changes in the trade practice over the years the International Chamber of Commerce has 
been introducing amendments and supplements to the rules. Subsequent changes were made in 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990 and in the year 2000.

The latest amendment was published in September 2010 and came into effect on January 1, 2011.

The new version addresses dynamic changes in trade caused, among other things, by political factors 
(terrorism, securing of deliveries, customs unions, etc.), technological factors (computerisation of 
supply and financial chains), economic factors (cost minimisation, lead time reduction), etc.

WHAT DO INCOTERMS® REGULATE in the seller – buyer relations?

● cost (freight, customs clearance, mutual assistance, insurance);

●  risk of loss or damage (transfer);

●  obligations (documents, formalities);

●  delivery.

WHAT IS NOT REGULATED BY INCOTERMS®?

●  transfer of ownership of goods;

●  relations with forwarder and carrier;

●  relations with insurer;

●  terms of payment;

● effects of breach of contract;

●  relations with banks;

●  law governing the contract and jurisdiction.
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INCOTERMS ® 2010 - OFICJALNE REGUŁY MIĘDZYNARODOWEJ 
IZBY HANDLOWEJ DO INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH

Reguły Incoterms® są to opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu sformalizowane 
reguły zwyczaju handlowego określające warunki sprzedaży towaru. Ich stosowanie jest szeroko 
przyjęte na całym świecie. Po raz pierwszy reguły Incoterms zostały opracowane w 1936 roku w celu 
ujednolicenia interpretacji terminów handlowych stosowanych w relacjach pomiędzy sprzedającym 
i kupującym.

W każdym bowiem kontrakcie handlowym niezbędne jest ustalenie, która ze stron tego kontraktu 
– kupujący czy sprzedający – zajmie się organizacją transportu towaru, poniesie jego koszty, a także 
ryzyko  z nim związane.

Aby uniknąć każdorazowego uzgadniania szczegółów kontraktu w powołanym zakresie można, 
dla ułatwienia, posłużyć się typowymi, ujednoliconymi w skali międzynarodowej klauzulami 
kontraktowymi, czyli np. Incoterms®. Ułatwiają one i przyspieszają zawieranie umów oraz dają większą 
gwarancję prawidłowości obrotu handlowego niż indywidualnie ustalone warunki dostaw. W znaczący 
sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych oraz 
określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały. A zatem reguły 
Incoterms® opisują czynności, koszty i ryzyko związane z dostawą towaru od sprzedających 
do kupujących.

Stosownie do zmian w praktyce handlowej Międzynarodowa Izba Handlowa wprowadzała zmiany 
i uzupełnienia do reguł. Kolejne zmiany miały miejsce w latach: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000r.

Ostatnia zmiana, opublikowana we wrześniu 2010 roku obowiązuje od 01.01.2011r.

Nowe opracowanie uwzględnia dynamiczne zmiany w handlu spowodowane, m.in. przez czynniki 
polityczne (terroryzm, zabezpieczanie dostaw, unie celne, itp.), technologiczne (komputeryzacja 
łańcucha dostaw oraz łańcucha finansowego), ekonomiczne (minimalizacja kosztów, skracanie czasu 
realizacji zmówienia), itp.

CO REGULUJĄ INCOTERMS® w stosunkach sprzedający – kupujący?

● koszty (fracht/przewoźne, odprawa celna, wzajemna pomoc, ubezpieczenie);

●  ryzyko utraty lub uszkodzenia (przejście);

● obowiązki (dokumenty, formalności);

●  dostawa; 

CZEGO NIE REGULUJĄ INCOTERMS®?

●  przejścia własności towaru;

●  stosunków ze spedytorem i przewoźnikiem;

● stosunków z ubezpieczycielem;

●  warunków płatności;

● skutków naruszenia umowy;

● stosunków z bankami;

●  prawa właściwego dla umowy i jurysdykcji.
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PODSTAWOWE ZASADY INCOTERMS®
●  Oficjalną wersją językową jest wersja angielska,

● Zastosowanie tych terminów zależy od woli stron i powinno zostać zaznaczone w kontrakcie,

●  INCOTERMS® odnoszą się wyłącznie do stosunków między sprzedającym a kupującym i nie dotyczą
  osób trzecich,

●  Strony mogą wprowadzić do reguł zmiany lub uzupełnienia, odpowiadające warunkom branży 
 lub potrzebom stron,

●  Postanowienia umowne tzn. zmiany i uzupełnienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami reguł.

●  Dostawa następuje przez wydanie towaru nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej 
 (np. przewoźnikowi, spedytorowi), a jeśli nie stawią się w miejscu i czasie dostawy, towar uważa się za
 wydany i zostaje składowany na koszt i ryzyko kupującego,

●  Towar postawiony do dyspozycji kupującego w miejscu i czasie dostawy musi być wyraźnie
 zidentyfikowany jako przedmiot umowy,

●  Zachowują pewien poziom ogólności.

BASIC INCOTERMS® RULES
● The English language version is the official version,

●  Application o these terms depends on the will of the parties and should be indicated in the contract,

●  INCOTERMS® refer exclusively to the relations between the seller and the buyer and have 
 no reference to any third parties,

●  The parties can make amendments or add supplements to the rules, corresponding with industry
 conditions or parties’ needs,

●  Contractual provisions, that is amendments an supplementations have priority before the provisions
 of the rules,

● Delivery is effected by issuing the goods to the buyer or any person authorized by the buyer (e.g., to a
 carrier or forwarder), and if they fail to turn up in the place and at the time o delivery the goods are
 considered issued and is subsequently stored at the buyer’s cost and at his risk,

●  Goods put at the buyers disposal at the place and time of delivery must be clearly identified as the
 subject of the contract,

●  Maintain certain level of generality.
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* Sprzedawca jest odpowiedzialny za opłaty załadunkowe jeżeli warunki FCA są po jego stronie
* The seller is responsible for loading fee if the conditions FCA are on his side

Źródło: Izba Celna w Szczecinie www.sluzbacelna.gov.pl 
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General
Phytosanitary certificate is a document describing the health of plants or plant products (incl. wood – ed. note). The 
principles of certificate issuance have been set out in the international law by the International Plant Protection 
Convention (IPPC FAO) (text of the convention) and International Standards for Phytosanitary Measures (www.ippc.int). 
The certificate is issued by the plant protection service of the exporting or re-exporting state, if export phytosanitary 
regulations of the plant or product shipment destination or forwarding state impose a requirement for the shipment to 
be accompanied by the certificate. Additionally, phytosanitary regulations of the importing state or import permits 
issued by competent authority of a given state specify what requirements should be satisfied prior to export, which is to 
be confirmed by the certificate.

Phytosanitary regulations of third states are available at the website www.piorin.gov.pl

In movement of shipments between the European Union member countries the certificates are not
obligatory. In Poland phytosanitary certificates are issued by inspectors of the Provincial Inspectorates for Plant 
Protection and Seed Production (WIORiN).The principles regulating carrying out phytosanitary inspections of export 
and issuance of phytosanitary certificates have been set out in national legislation in the plant protection law. 
Phytosanitary inspection is performed for goods for which such obligation have been set out in the regulations of the 
country of destination. When planning shipment of plants, plant products or objects abroad exporters should make sure 
whether such a requirement has been established.

Wood packaging – export
Wood packagings, including pallets, used in international trade for transport of various goods carry a risk of 
transmitting a variety of pests and disease. In order to eliminate this risk, a phytosanitary standard was developed for 
wood packaging – the International Standard for Phytosanitary Measures No. 15 ("Guidelines for regulating wood 
packaging material in international trade") of the International Plant Protection Convention - www.ippc.int).

This standard assumes, among other things, that wood used to make packaging should undergo thermal treatment 
during which the temperature of at least 56°C of core should be achieved for at least 30 min. Meeting of this requirement 
is confirmed by placement of a special IPPC approved symbol on the packaging and the number of the plant that has 
performed the thermal treatment. The above requirements do not apply to packaging made wholly from components 
that have been processed with the use of glue, high temperature or pressure, such as chipboard, plywoods, veneer, etc., 
as well as components such as wood chips, sawdust, wood wool, wood cut into thin pieces (under 6 mm), etc.
Wood packaging imported into the territory of the European Union, including Poland must be marked in compliance with 
the above-mentioned requirements.This requirement does not apply to packaging circulating among the EU states and 
between the EU and Switzerland, with the exception of packaging made of coniferous wood leaving the territory of 
Portugal due to the risk of transmitting the pine wood nematode (PWN) occurring in this country. As regards pallets 
exported to countries outside the EU whether or not they have to meet the abovementioned requirements depends on 
import phytosanitary regulations of the country to which they are to be exported. Regulations binding in other countries 
can be found at the PIORiN website or at www.ippc.int.

To ensure implementation of this standard a special register of pallet manufacturers meeting the imposed requirements 
is kept in Poland. Registration of manufacturers on approval of the Chief Inspector of Plant Protection and Seed 
Production (GIORiN) is carried out and supervised by the Wood Technology Institute in Poznań (www.itd.poznan.pl), 
Centre for Wood Research and Applications, tel.: (+48 61 84 92 425). Entering a given manufacturing plant into the 
register is conditional on the results of an initial audit carried out by the Institute’s staff. Following the registration the 
entity receives a unique number to be used for product marking.

The list of countries which require that the ISPM No. 15 should be met in imports of wood packaging material and other 
important information is available on the following website: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-
drewniane

Source: The State Inspection for Plant Protection and Seed Production (PIORiN) www.piorin.gov.pl

PHYTOSANITARY MEASURES IN EXPORT AND IMPORT 
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Informacje ogólne
Świadectwo fitosanitarne jest dokumentem określającym stan zdrowotności roślin lub produktów roślinnych (w tym 
drewna – przyp. red.). Zasady wystawiania świadectw zostały określone w prawie międzynarodowym przez 
Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC FAO (treść konwencji) oraz Międzynarodowe Standardy dla Środków 
Fitosanitarnych (www.ippc.int). Świadectwo wystawiane jest przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego lub 
re-eksportującego, w przypadku, gdy importowe przepisy fitosanitarne państwa, do którego przesyłka roślin lub 
produktów jest kierowana lub przemieszczana stawiają wymaganie, ażeby przesyłce towarzyszyło świadectwo. 
Dodatkowo przepisy fitosanitarne państwa importu lub wystawiane przez odpowiednie władze danego kraju zezwolenia 
importowe określają, jakie wymagania powinny zostać spełnione przed eksportem, co ma potwierdzić świadectwo.

Przepisy fitosanitarne państw trzecich dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl 

W przemieszczaniu przesyłek pomiędzy państwami Unii Europejskiej świadectwa nie obowiązują. W Polsce 
świadectwa fitosanitarne wystawiają inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zasady 
przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych zostały określone w prawie 
krajowym w ustawie o ochronie roślin. Kontrola fitosanitarna eksportu prowadzona jest w stosunku do tych towarów, 
dla których obowiązek taki został określony w przepisach kraju przeznaczenia. Eksporter planując wysyłkę roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów za granicę powinien upewnić się, czy wymaganie takie zostało ustanowione.

Opakowania drewniane - eksport 
Opakowania drewniane, w tym palety, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą 
ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został 
standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych 
numer 15 ("Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") 
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin FAO (International Plant Protection Convention - www.ippc.int).

Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane 
obróbce termicznej, podczas której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56C przez minimum 30 min. Spełnienie 
tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz 
numeru zakładu wykonującego zabieg. Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, 
które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty wiórowe, sklejki, 
łuszczki, itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzewna, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 
6 mm), itp. Opakowania drewniane importowane na teren Unii Europejskiej, w tym Polski muszą być oznakowane 
zgodnie z ww. wymogami. W odniesieniu do opakowań krążących pomiędzy państwami UE oraz pomiędzy UE 
i Szwajcarią, nie ma tego wymogu, za wyjątkiem opakowań, wykonanych z drewna iglastego, opuszczających teren 
Portugalii, z uwagi na zagrożenie zawleczenia węgorka sosnowca, występującego na terenie tego kraju. W odniesieniu 
do eksportowanych poza Unię Europejską palet, to czy muszą spełniać one ww. wymagania, zależy od fitosanitarnych 
importowych przepisów państwa, na teren którego mają być one wyeksportowane. Przepisy innych państw można 
odszukać na stronie PIORiN  lub www.ippc.int  

W celu zapewnienia realizacji powyższego standardu, prowadzony jest w naszym kraju specjalny rejestr zakładów, 
które produkują palety i spełniają ustalone wymagania. Rejestrację producentów, za akceptacją Głównego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (www.itd.poznan.pl), 
Zakład Badania i Zastosowań Drewna, tel. (061 84 92 425). Wpisanie zakładu do rejestru, uzależnione jest od wyników 
audytu wstępnego przeprowadzanego przez pracowników w/w Instytutu, a zarejestrowany podmiot otrzymuje 
indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów.

Lista państw, które wymagają stosowania Standardu ISPM nr 15 w imporcie drewnianego materiału opakowaniowego 
oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane 

Źródło : Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl   

PRZEPISY FITOSANITARNE W EKSPORCIE I IMPORCIE
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Absolutnie suche drewno Overdry wood Darrtrocknes Holz Bois anhydre 

Bal Balk, plank bohle, planke Planche 

Belka Beam Holzträger Poutre 

Biel Sapwood Splint Aubier 

Buk Beech Buche Hêtre 

Chodniki owadzie Insect holes Frassgänge Trous de vers 

Chodniki owadzie Insect galery Frassgang Galerie d'insecte 

Chodniki owadzie głębokie Deep insect attack Grosse Frassgäng Attaque d'insecte profonde 

Chodniki owadzie małe Pinhole Kleiner Frassgang Trou d'épingle 

Chodniki owadzie powierzchniowe Surface attack Oberflächenbefall Attaque en surface 

Dąb Oak Eiche Chêne 

Deska  Board Brett Planche 

Długość Length Länge Longueur 

Drewno (jako materiał biologiczny)  Wood Holz Bois 

Drewno (jako materiał techniczny) Timber Holz Bois scié 

Drewno okrągłe Round timber Roundholz Bois rond 

Drewno opałowe Firewood Brennholz Bois de feu 

Drewno tartaczne Saw timber Sägerundholz Bois de sciage 

Fornir, okleina Veneer Furnier Placage 

Fryz Strip Friese Frise 

Kieszeń żywiczna Resin pocket Harzgalle Poche de résine 

Klasa jakości Quality grade Güteklasse Catégorie de qualité 

Kłoda odziomkowa Butt log Stammblock Bille de pied 

Kłoda środkowa Middle log Mittelblock - 

Kłoda tartaczna Saw log Sägebloche Grûme 

Kłoda wierzchołkowa Top log Zopfblock Surbille de découpe de sciage 

Kopalniak Mining Timber Grubenholz Pilier de bois de mine 

Kora Bark Rinde Ecorce 

Krzywizna Sweep Krümmung Courbure 

Krzywizna jednostronna Simple sweep Eifache Krümmung Courbure simple 

Krzywizna wielostronna Multiple sweep Mehrfache Krümmung Courbure multiple 

Łata Lath Latte Latte 

Miąższość drewna Total volume of timber Baumholzmesse Volume total de bois 

Nadmiar na obróbkę Machining allowance Bearbeitungszugabe Surépaisseur d'usinage 

Nadmiar na zeschnięcie Shrinking allowance Schwundzugabe Épaisseur de retrait 

Objętość stosu w metrach przestrzennych (mp) Stacked volume Raummass (RM) Volume empilé 

Objętość w m3  Solid volume in m3 Volumenin Festmetern (fm) Volume en m3 

Oblina Wane, dull edge Baumkante Flache 

Obrzynanie Edging Besäumung Bord 

Odziomek Stem base/butt Erdstamm Base de la tige 

Papierówka (S) Pulpwood Faserholz (FSH) Bois à pâte 

Parkiet Parquet Parkett Parquet 

Pękniecie okrężne Ring shake Ringschäle Roulure 

Pęknięcie głębokie Deep crack Tieferriss Fissure profonde 

Pęknięcie gwiaździste Star shake Sternriss Cœur étoilé 

Pęknięcie płytkie Shallow check Seichterriss Déchirure superficielle 

Angielski - English                           Niemiecki - Deutsch                            Francuski -FrançaisPolski - Polish - Polnisch
Polonais - Polský - Польский 

MINI SŁOWNIK TERMINÓW DRZEWNYCH - ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI
MINI DICTIONARY OF WOODWORKING TERMS  - ENGLISH, GERMAN, FRENCH
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Pęknięcie, spękanie Crack/check Riss Fissure/déchirure 

Pleśń Mould Pilz Moisissure 

Płyta wiórowa Chipboard Holzspanplatte Panneau aggloméré 

Podkład kolejowy Sleeper Eisenbahnschwelle Traverse 

Pryzma tartaczna Sawnwood fitch Schnittholzmodel Sciage 

Przetarcie Sawing Sägen Sciage 

Rdzeń Pith, heart Markröhre Cœur 

Rzaz Saw cut Sägeschnitt Trait de scie 

Sęk Knot Ast Nœud 

Sęk niezdrowy, wypadający Loose, unsound knot Durchfallast, ungesunder Ast Espace, nœud sain 

Sęk zdrowy Sound knot Gesunderast Nœud sain 

Sęk zepsuty Unsound knot Ungesunderast Nœud malsain 

Sinizna Blue stain Bläue Bleuissement 

Sklejka Plywood Sperrholz Contreplaqué 

Słupy, pale Pole Säulenholz Poteau 

Sosna Pine Kiefer Pin 

Spała żywiczarska Face Harzlache Face 

Struganie Planing Hobeln Rabotage 

Strzała drzewa Tree stem Holzstamm Tronc d`arbe 

Szerokość Width Breite Largeur 

Szerokość odkrycia Opening face width Mindestdeckbeite Premier trait de scie 

Sztapel Stack Stapel Pile 

Średnica górna (w cieńszym końcu – c.k.) Top diameter Zopfstärke (Zopfdurchmesser) Diamètre supérieur 

Świerk Spruce Fichte Epicéa 

Tarcica Sawnwood Schnittholz Bois scié 

Tarcica iglasta Softwood timber Nadelschnittholz Bois résineux 

Tarcica liściasta Hardwood timber Laubschnittholz Bois feuillus 

Tarcica nieobrzynana Unedged sawnwood Unbesäumtesschnittholz Bois non déligné 

Tarcica obrzynana Edged timber/sawnwood Besäumtesschnittholz Bois déligné 

Tartak Sawmill Sägewerk Scierie 

Trociny Sawdust Sägespäne Sciure de bois 

Twardziel Heartwood Kernholz Bois de cœur 

W korze (dot. pomiaru śr. w korze) Over bark In Rinde (i.R) - 

Wada drewna Wood defect Holzhefler Défaut du bois 

Wałek, okrąglak (sortyment drewna okrągłego) Round billet Derbholz, Prügel Rondin 

Wilgotne drewno Green/Fresh wood Frisches Holz Bois vert 

Wilgotność Moisture content Holzfeuchtigkeit Taux d'humidité 

Wymiar nominalny Nominal size Nennmass Taille nominale 

Wytrzymałość Strenght Festigkeit Force 

Zakorek Bark pocket Rindeneinwuchs Poche d'écorce 

Zaparzenie Suffocation Ersticken Échauffure 

Zbieżystość Taper Abholzigkeit Cône 

Zgnilizna Rot Fäule Pourriture 

Zgnilizna miękka Soft rot Weichfäule Pourriture molle 

Zgnilizna twarda Hard rot Hartbräune Pourriture dure 

Zrębki Chips Hackgut Copeaux 

   Angielski - English                           Niemiecki - Deutsch                            Francuski -FrançaisPolski - Polish - Polnisch
Polonais - Polský  - Польский
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MINI SŁOWNIK TERMINÓW DRZEWNYCH - CZESKI, ROSYJSKI
MINI DICTIONARY OF WOODWORKING TERMS - CZECH, RUSSIAN

Absolutnie suche drewno Absolutnê suché dřevo Абсолютно сухая древесина

Bal Dlaha, plaňka Бревно

Belka Břevno,trám Балка

Biel Bêl Заболонь

Buk Buk Бук

Chodniki owadzie červotočina Червоточина

Chodniki owadzie (Spróchniałe) Požerek Трухлявая червоточина 

Chodniki owadzie głębokie (>15 mm) Hluboké napadeni hmyzem Глубокая червоточина 

Chodniki owadzie małe (<15 mm) Drobný požerek Неглубокая червоточина 

Chodniki owadzie powierzchniowe (<3 mm) Povrchové napadeni Поверхностная червоточина 

Dąb Dub Дуб

Deska Deska Доска

Długość Délka Длина

Drewno (jako materiał biologiczny) Dřevo Лес

Drewno (jako materiał techniczny) Dřivi Древесина

Drewno okrągłe Kulatina Кругляк

Drewno opałowe Palivové dřivi Дрова

Drewno tartaczne Kulatina pro pilařské zapracowani (K) Пиловочное сырьё

Fornir, okleina Dýha Шпон

Fryz Vlys Фриз

Kieszeń żywiczna Smolnik Смоляной карман

Klasa jakości Jakostni třida Класс качества

Kłoda odziomkowa Výřez od denkový Комель (1-е бревно)

Kłoda środkowa Výřez střredový Щегла (2-е бревно)

Kłoda tartaczna Pilařský výřez Пиловочник (деловая часть ствола)

Kłoda wierzchołkowa Výřez vrchovcový Стрела (3-е бревно)

Kopalniak Dolovina Рудничная стойка (крепёжный лес)

Kora Kůra Кора

Krzywizna Křivost Кривизна

Krzywizna jednostronna Jednoduchá křivost Односторонняя кривизна

Krzywizna wielostronna Složená křivost Многосторонняя кривизна

Łata Lat`, záplata Планка

Miąższość drewna Hmota dřevni Объём древесины

Nadmiar na obróbkę Přidavek na obrábĕni Припуск на обработку

Nadmiar na zeschnięcie Přidavek se sucháni Припуск на усушку

Objętość stosu w metrach przestrzennych (mp) Prostorový objem (prm) Объём стека в стерах (st)

Objętość w m3 Objem v m3 (V) Объём в кубических метрах

Oblina Oblina Облина

Obrzynanie Ořezáváni Обрезка

Odziomek Oddenek Комель

Papierówka (S) Vlàknina (VL) Балансовая древесина

Parkiet Parketa Паркет

Pęknięcie okrężne Odlupčivá trhlina Круговая трещина

Pęknięcie głębokie Hluboká trhlina Глубокая трещина

Pęknięcie gwiaździste Hvĕzdicovitá trhlina Звездообразная трещина

Pęknięcie płytkie Mĕlká trhlina Мелкая трещина

Polski - Polish - Polnisch
Polonais - Polský  - Польский

Czeski - Český Rosyjski - Русский
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Pęknięcie, spękanie Trhlina Трещина

Pleśń Pliseň Плесень

Płyta wiórowa Deska dřevotřisková ДСП

Podkład kolejowy Pražec železnični Шпала

Pryzma tartaczna Hranol Лесопильная призма

Przetarcie Pořez Износ

Rdzeń Jádro Сердцевина

Rzaz Řez Пропил

Sęk Suk Сучки

Sęk niezdrowy, wypadający Vypadavý, nezdravý suk Выпадающий сучок

Sęk zdrowy Zdravýsuk Здоровый сучок

Sęk zepsuty Nezdravý suk Гнилой сучок

Sinizna Zamodráni Синева древесины

Sklejka Překližka Фанера

Słupy, pale Sloupovina (SL) Столбы, сваи

Sosna Sosna Сосна

Spała żywiczarska Lizina Подсочка

Struganie Hoblováni Строгание

Strzała drzewa Kmen Ствол дерева

Szerokość Šiřka Ширина

Szerokość odkrycia Nejmenší požadovaná šířka Ширина раскрытия

Sztapel Hráň Штапель

Średnica górna (w cieńszym końcu – c.k.) Čepovà tlouštka (ČP) Верхний диаметр

Świerk Smrk Ёлка

Tarcica Řezivo Пиломатериал

Tarcica iglasta Řezivo jehličnaté Хвойные пиломатериалы

Tarcica liściasta Řezivo listané Лиственные пиломатериалы

Tarcica nieobrzynana Řezivo neopracované Необрезанные пиломатериалы

Tarcica obrzynana Řezivo omitané Обрезанные пиломатериалы

Tartak Závodpilařský, pila Лесопилка

Trociny Piliny Опилки

Twardziel Jádro Ядровая древесина

W korze (dot. pomiaru śr w korze) Skůrou (s.k.) С корой

Wada drewna Vada dřeva Порок древесины

Wałek, okrąglak (sortyment drewna okrągłego) Kulàč Бревно

Wilgotne drewno Čerstvé dřevo Влажная древесина

Wilgotność Vlhkost Влага

Wymiar nominalny Rozmeř Номинальный размер

Wytrzymałość Pevnost Прочность

Zakorek Zárost Прорость

Zaparzenie Zapařeni Крень

Zbieżystość Sbihavost Сбежистость

Zgnilizna Hniloba Гниль

Zgnilizna miękka Mĕkka hniloba Мягкая гниль

Zgnilizna twarda Tvardá hniloba Твёрдая гниль

Zrębki Štĕpka, třiska Щепа

Polski - Polish - Polnisch
Polonais - Polský  - Польский

Czeski - Český Rosyjski - Русский

MINI SŁOWNIK TERMINÓW DRZEWNYCH - CZESKI, ROSYJSKI
MINI DICTIONARY OF WOODWORKING TERMS - CZECH, RUSSIAN
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3Energy 3Energy Poland sp. z o.o. 34

Akzo Nobel Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o. 35
Amikus ZPHU AMIKUS Renata Kozioł 36
Andrew  FH-U „ANDREW” s.c. Kowalczyk Andrzej, Kowalczyk Krzysztof 37
Andrewex ANDREWEX sp. z o.o. 38
Arka Firma Handlowa ARKA Wiesław Syniec 39
Artdrew ARTDREW s.c.Artur Pudełko, Barbara Kędzierawska 40
ASPI ASPI Sp. z o.o. S.k. 41

Barlinek SA BARLINEK S.A. 42
Bergerat Monnoyeur Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o. 44
BHZ Polskie Drewno BHZ Polskie Drewno Sp. z o.o. 45 
Biadki FABRYKA PODŁÓG BIADKI sp. z o.o. 46
Biomasa Partner Biomasa Partner Group sp. z o.o. Dawid Jakubowski 47
Best Timber Best Timber Polska Sp. z o.o. 48
Burkietowicz Grupa Burkietowicz  Sp.j. 49

Carpinus  Firma Carpinus Tartak – skład drewna Tomasz Grabowiec  50
Complex PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE  51
 „COMPLEX” Sp. z o.o. 

Dankros Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  52
 Sp. z o.o. „DANKROS” 
Delta Gartenholz DELTA GARTENHOLZ POLSKA Sp. z o.o. 53
Droździel Andrzej Droździel Andrzej FPUH  54
Drewest DREWEST Sp. z o.o. 55
Drewex P.H.U. DREWEX Andrzej Perchel 56
Drewgor DREWGOR Krzysztof Kaczmarek 57
Drewmar PPHU DREWMAR Zbigniew Jangas 58
Drewmark DREWMARK Marek Woliński 59
Drewnex DREWNEX Konrad Jaskulski 60
Drewnoland DREWNOLAND S.C. 61
Drewstol DREWSTOL 1  62
Drew-Tom PBD „DREW-TOM” Tomasz Lewandowski 64

Edwood POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk 65
Euro-Astar EURO-ASTAR SP. Z O. O. 66
Expro Firma EXPRO PPHUT Import-Export 67

Fenix-Metal FENIX-METAL Sp. z o.o. 68
Fibris FIBRIS SĄ 69
Forest FOREST - Marek Wiatrzyk 70
Forest Style Forest Style Industry Bolesławiec sp. z o.o. 71

Gas Partner GAS PARTNER sp. z o.o. 72
Gopol GOPOL Sp. z o.o. 73
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Hamar PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE     74 
 „HAMAR A.M. Benedykcińscy Spółka Jawna” 
Holzwelt ZPD „HOLZWELT” Sp. z o.o. 75

Instytut Technologii Drewna Sieć Badawcza Łukasiewicz 76
 INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA 
Interlas Interlas s.c. 77
  Danuta Wnuk, Jolanta Wnuk i Elżbieta Back  
Izotonia Zakład Drzewny IZOTONIA 78
 Stanisław Psiuk 

Jack-Drew PPD JACK-DREW IMPORT-EKSPORT  79
 Stanisław Zenon Kryger 
Jagram-Pro JAGRAM-PRO S.A. 80
JaP Trading JaP TRADING Sp. z o.o.  81
Jar PPH JAR SP. Z O.O. 82
Jawor PPHU JAWOR Piotr Kolbe 84
Jawor Parkiety Jawor Parkiet Antoni Jan Gawiński 85

Kaczkan KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Sp. Jawna 86
Karo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 87
 „KARO” Wojciech Megier  
Kiilto Kiilto Polska Sp. z o.o. 88
Kodrewex KODREWEX Sp. z o.o. 89
Konar PHU KONAR Stasieluk Wojciech 90
KPPD KPPD - KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 91
 PRZEMYSŁU DRZEWNEGO S.A. 
Kubi KUBI sp. z o.o. 92
Kujan Zakład Drzewny KUJAN Spółka z o.o. 93

Limat LIMAT Sp. z o.o. 94
Limba PPHU LIMBA 95
  R. Majewski i T.Szrerel spółka jawna 
Lonza Wood Protection  Lonza Wood Protection Polska 96

Łąccy-Kołczygłowy ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY Sp. z o.o.  97

Mardom Pro MARDOM PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  98
 spółka komandytowa 
MGJ MGJ Sp. z o.o. 99
MSDW PPHU MSDW Marcin Salamon 100

N.E.T. Wood N.E.T. WOOD Sp. z o.o. 101
Nestro NESTRO PPHU Spółka z o.o.  102
Nowigo NOWIGO sp. z o.o. 104
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Olga PPHU „OLGA” Sławomir Bołtromiuk 105

Penny-Dobroszyce PENNY-DOBROSZYCE Sp. z o.o. 106
Perfect PERFECT Sp. z o.o.  107
Petrykozy Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego  108
 „PETRYKOZY” A. Górski Sp. j. 
PFZ Kubiak-Wasilewski PFZ Kubiak - Wasilewski Przedstawicielstwo Firm  109
 Zagranicznych Kubiak-Wasilewski s.c. 
Planson PPHU „PLANSON” Barbara Hołówka 110
Polcomm P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak 111
PolishStyl  PolishStyl Agata Szkutnik, Bogusław Szkutnik  112
Polpro POLPRO Sp. z o.o. 113
Poltarex Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego 114
 POLTAREX Sp. z o.o. 
Prawda  ZPU „Prawda” Sp. z o.o. 115
Produkcja Okryw Produkcja Okryw Stanisław Oryniak 116
Progres PW PROGRES Spółka Jawna 117
 K.Lewandowski, M.Lewandowski 
Pytel Tadeusz Pytel Tadeusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 118 

Rafo RAFO Rafał Rędziniak 119
Richd. Anders RICHD. ANDERS Polska Sp. z o.o. 120
Roma ZPD ROMA Sp. z o.o. 121
Rosiak Roman Rosiak Roman 122
 Firma Remontowo-Budowlana 
RSC Bis RSC BIS Sp. z o.o. Skrzynki 124

Serwispalet SERWISPALET Sp. z o.o. 125
Setmil SETMIL Sp. z o.o. 126
Sękpol SĘKPOL Lewończyk S.j. 127
Silvan SILVAN Sp. z o.o.  128
Somapol SOMAPOL Sławomir Sobota spółka komandytowa 129
Sowood SOWOOD Sp. z o.o.  130
Södra Polska Södra Polska Sp. z o.o. 131
Standrew STANDREW SA 132
Stolarstwo Tomasz Wróbel STOLARSTWO Tomasz Wróbel 133
Stora Enso STORA  ENSO WOOD PRODUCTS Sp. z o.o. 134
Stowarzyszenie Dom Stowarzyszenie Dom Drewniany 135
Drewniany  
Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW  PŁYT 136
Producentów Płyt DREWNOPOCHODNYCH  
Drewnopochodnych  
Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE PARKIECIARZE POLSCY 137
Parkieciarze Polscy  
Sylva SYLVA Sp. z o.o. 138 
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Tarkos Zakład Produkcyjno-Usługowy   139
 TARKOS Sp.J. 
Tartak Abramczyk Tartak Abramczyk PPHU TARTAK IMPORT-EXPORT 140
 Jerzy Abramczyk 
Tartak Gałka Tartak-Gałka Sp. J.  141
Tartak Góra Tartak Góra Przedsiębiorstwo Drzewne  142
 Tartak Góra Spółka z o.o.  
Tartak Grodziec TARTAK GRODZIEC Sp. z o.o. 144
Tartak Izbica TARTAK IZBICA 145
Tartak Jastkowice Tartak Jastkowice Tartacznictwo D. Hlawacz sp. j. 146
Tartak Nowakowski Tartak Nowakowski ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ  147
 TARTAK Józef Nowakowski 
Tartak Olczyk Tartak OLCZYK Sp. z o.o. 148
Tartak Ryjewo Tartak Ryjewo s.c. 149
Tartak Śmieszkowo TARTAK ŚMIESZKOWO  Grzegorz Urban 150
Tartak Tartex TARTAK TARTEX Wiesława Dębicka 151
Tartak Tyble TARTAK TYBLE Sp. z o.o 152
Tartak Witkowscy Tartak Witkowscy 153
Tartak Wutkowski Tartak Wutkowski Zakład Drzewny Mieczysław Wutkowski 154
Tartak Zbiersk TARTAK ZBIERSK Sp. z o.o. 155
Tartak Zębowo Tartak Zębowo Sp. z o.o. Sp.k. 156
Teknika Teknika Industry Technologies S.A. 157
TLH Polska TLH Polska Sp. z o.o. 158
Trak PPUH TRAK Społka Jawna 159
Trak-Pol TRAK-POL Adam Gałka 160
Transpil- Spedition P.H.U.S. EXPORT IMPORT „TRANSPIL- SPEDITION”  161
 Waldemar Bocheński ODDZIAŁ ZPD w Krajence 

UK-Pol PPUH UK-POL Sp. z o.o. 162

Vanhold VANHOLD Machinery Sp. z o.o. 164
VBH VBH Polska Sp. z o.o.  165
VL Saws VL SAWS Sp. z o.o. 166

Walczak WALCZAK sp. j. 167
Wirex WIREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE 168
Wlaź Franciszek Wlaź Franciszek 169
Wolman GmbH Wolman GmbH 170
Wutech WUTECH S.C. 171

Zakład Stolarski  Zakład Stolarski  172
Wojciech Konopko  Wojciech Konopko 
Zetbeer PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- BUDOWLANE  173
 Zetbeer Sp. z o.o

EPAL      Producenci  palet  EPAL                                                             175 - 187 
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