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2 500 000 + produkowanych elementów rocznie
4000 m3 przetwarzanej tarcicy rocznie
25 + lat doświadczenia
100 + zatrudnionych pracowników
4000 m2 powierzchni zakładu
Od 1993 roku przez ponad dwie dekady ﬁrma Drew-Bak zdobywała doświadczenie w produkcji galanterii drzewnej.
Dziś współpracujemy z jednymi z największych ﬁrm w Polsce produkujących meble. Realizujemy nawet najśmielsze
pomysły naszych Zleceniodawców, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie oraz wieloletniemu
doświadczeniu naszych pracowników.

3 oraz 5-osiowe CNC
Naszą produkcję opieramy m. in. o maszyny sterowane numerycznie - gwarantuje to perfekcyjne wykonanie
oraz powtarzalność.

Toczenie
Toczymy elementy o długości do 1800 mm i średnicy do 160 mm.

Suszarnie surowca
Posiadamy własne suszarnie do drewna, w których samodzielnie suszymy surowiec do produkcji co gwarantuje
odpowiednie parametry techniczne do dalszej obróbki.

Lakiernia
Dzięki nowoczesnej lakierni jesteśmy w stanie uszlachetnić bejcami, lakierami, farbami wodnymi wszelkie
wyprodukowane przez nas wyroby.

Certyﬁkat FSC®
Posiadamy Certyﬁkat FSC® świadczący o pochodzeniu surowców, których używamy do produkcji.

Doświadczenie
Wykonujemy wzory koncepcyjne na podstawie modelu 3D, dokumentacji technicznej, zdjęcia, szkicu a nawet
samej koncepcji. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w branży dzięki czemu
jesteśmy w stanie służyć klientom fachową poradą odnośnie wszelkich aspektów technologicznych związanych
z produktem.

PRODUCENT

GALANTERII DRZEWNEJ

indywidualne
kolory
w ofercie standardowa paleta
kolorów lub kolor dobrany
pod indywidualne zamówienie

obróbka CNC
produkcja sterowana numerycznie CNC
pozwala zachować wysoką jakość produktów
oraz powtarzalność

gatunki i klasy drewna
wykorzystujemy tarcicę dębową, jesionową, brzozową,
olchową, a także gatunki egzotyczne
z rozróżnieniem klas surowca

kontrola jakości
na każdym etapie procesu produkcyjnego
dzięki stosowaniu najnowszych rozwiązań i technologii
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NKS001

nóżka krótka wzór S001

nóżka krótka wzór S004

stopka wzór S007

NKS003

NKS005

NKS006

nóżka krótka wzór S002

NKS004

NKS007

NKS002

nóżka krótka wzór S003

nóżka krótka wzór S005

NKS008

stopka wzór S008

NKS009

stopka wzór S009

nóżka krótka wzór S006

NKS010

stopka wzór S010

Produkty nie stanowaią oferty handlowej, a jedynie prezentację możliwości.

NKS011

stopka wzór S011

PWS002

przykładowy element wzór S002

PWS001

przykładowy element wzór S001

PWS003

PWS004

przykładowy element wzór S003

element wzór S004

NKS012

stopka wzór S012
z ozdobnym elementem metalowym

NKS013

stopka wzór S013

NKS014

NDS001

stopka wzór S014

NDS002

nogi długie wykonane róznymi technikami

NDS003

NDS004

NDS005

NDS006

NDS007

NDS008

nogi długie wykonane róznymi technikami
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DREW-BAK Sp. z o.o. Sp.k.
Gwiździny 116
Nowe Miasto Lubawskie

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Biuro
Agata Dembińska i Edyta Truszczyńska
tel. kom. +48 666 840 527
tel /fax: +48 56 47 438 47
e-mail: biuro@drewbak.pl
Dział Produkcji
Wojciech Dreszler
tel. kom. +48 533 292 248
e-mail: w.dreszler@drewbak.pl
Zapytania ofertowe / eksport
Bartłomiej Nowiński
tel. kom. +48 515 174 372
e-mail: b.nowinski@drewbak.pl
www.drewbak.pl
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