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P.H.U. Drewsystem jest czołowym polskim producentem

kształtek sklejkowych, elementów giętoklejonych oraz

krzeseł wykonanych w technologii formpressingu. Jesteśmy

na rynku od 1995 r. – nasz zakład systematycznie się

rozwija a obecnie zatrudnia ponad 300 osób. Produkujemy

wyroby trudne technologicznie stosując nowoczesne

maszyny i urządzenia. 

W asortymencie produktów znajduje się kilka tysięcy

wzorów sklejek oraz ponad 150 modeli krzeseł. Nasza

oferta skierowana jest do wymagającego odbiorcy,

oczekującego od mebla wysokiej wytrzymałości i estetyki

wykonania. Produkt finalny to połączenie myśli twórczej

projektanta, funkcjonalności, nowoczesnej technologii oraz

jakości popartej wieloletnim doświadczeniem

produkcyjnym. Wyroby firmy „Drewsystem” znalazły

uznanie w instytucjach użyteczności publicznej, urzędach

państwowych, hotelach, bankach, uczelniach, szpitalach

i w gastronomii. Wyposażamy sale konferencyjne,

szkoleniowe, stołówki i poczekalnie.

Charakterystyczną cechą naszych krzeseł jest oryginalny

design, trwałość oraz różnorodność wykończenia. Elementy

drewniane krzeseł można wybarwić na 10 kolorów

standardowych lub dostosować kolorystykę indywidualnie.

Wykonujemy krzesła twarde (sklejkowe), z nakładkami

tapicerowanymi bądź tapicerowane tradycyjnie. W ofercie

znajduje się kilkadziesiąt wzorów tkanin pokryciowych

a realizujemy również zamówienia na produkty 

z tkaninami Klientów.

Sprzedaż wyrobów firmy Drewsystem prowadzona jest

przez sieć wyspecjalizowanych, profesjonalnych

i przeszkolonych jednostek, punktów detalicznych, salonów,

biur wyposażeniowych itd, gwarantujących kompetentne

doradztwo, montaż oraz późniejszy serwis gwarancyjny.

Naszym wspólnym celem komfort i zadowolenie Klienta

z zakupionych wyrobów przez cały okres użytkowania.

Aby pomóc dopasować produkt do najbardziej różnorodnych

wnętrz, oddajemy wraz z katalogiem profesjonalne

narzędzia do wspomagania procesu wizualizacji wnętrz,

kompletne opisy krzeseł oraz służymy fachową 

i terminową obsługą.
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wzorniki tkanin i oklein  - str. 46 

5

W - wood  wersja na nogach drewnianych okrągłych

WS - wood square wersja na nogach drewnianych kwadratowych

P - plywood  wersja na nogach sklejkowych

S - steel  wersja na nogach stalowych

D - disc   wersja na talerzu/dysku

NB - new base  wersja obrotowa na podstawie pięcioramiennej

A   wersja bez podłokietników

B    wersja z podłokietnikami

Legenda oznaczeń wersji modelu

Podane parametry w katalogu mają charakter poglądowy i dotyczą wersji podstawowej krzesła. 

W zależności od zastosowanych opcji, waga i wymiary mogą ulec zmianie. Szczegółowych informacji udziela biuro handlowe.
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sit 7

590  

0  8,9

530 445 790

Ekskluzywne, wygodne siedzisko 

przeznaczone do biur, hoteli oraz 

budynków użyteczności publicznej. 

Doskonale daje się wpasować 

w tradycyjne jak i nowoczesne 

wnętrze. Ergonomiczne i profilo-

wane kształty sprawią, że każdy 

użytkownik poczuje się na nim 

naprawdę komfortowo. 

sit

sit S sit NBsit W
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deep 9

630  

0  9,4

570 450 760

Tapicerowane krzesło, którego 

wkładem jest jednoczęściowa 

sklejka. Daje poczucie stabilności 

oraz szczególnej wygody. 

Doskonale znajduje się we 

wnętrzach biurowych, 

hotelowych jak i domowych. 

Profilowane oparcie i miękkie 

siedzisko nadają wyjątkowy 

komfort dla użytkownika.

deep

deep W deep S deep NB
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630  

0  9,4

570 450 760

Tapicerowane krzesło, którego 

wkładem jest jednoczęściowa 

sklejka. Daje poczucie stabilności 

oraz szczególnej wygody. 

Doskonale znajduje się we 

wnętrzach biurowych, 

hotelowych jak i domowych. 

Profilowane oparcie i miękkie 

siedzisko nadają wyjątkowy 

komfort dla użytkownika.
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deep W deep S deep NB



tender 11s

d

550  

0  12

550 455 860

Klasyczne w kształcie, łączące 

w sobie elegancję z wygodą. 

Krzesło powstało w odpowiedzi 

na potrzeby naszych 

zagranicznych kontrahentów. 

Dedykowane do biur, hoteli, 

poczekalni ale również doskonale 

sprawdza się we wnętrzach 

domowych.

tender

tender W

tender S

tender WS

tender D

tender P

tender NB
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pegaz 13

520  

0  10,6

590 465 870

Miękkie klasyczne krzesło 

tapicerowane od frontu

i pokazujące z tyłu piękno 

drewna. Przeznaczone do 

kawiarni, klubów, hoteli oraz 

wnętrz domowych. Potrafi 

doskonale wkomponować się 

praktycznie w każde wnętrze. 

Podkreśli walory wystroju 

najbardziej wymagających 

powierzchni.

pegaz

pegaz W pegaz WS pegaz P



pegaz 13

520  

0  10,6

590 465 870

Miękkie klasyczne krzesło 

tapicerowane od frontu

i pokazujące z tyłu piękno 

drewna. Przeznaczone do 

kawiarni, klubów, hoteli oraz 

wnętrz domowych. Potrafi 

doskonale wkomponować się 

praktycznie w każde wnętrze. 
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najbardziej wymagających 

powierzchni.
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louis 15

510  

0  10,5

560 460 810

Hotelowo – biurowe krzesło typu 

skandynawskiego. Wielorakość 

wersji pozwoli każdemu na 

dobranie odpowiedniego  

modelu do swoich potrzeb. 

Miękkie wygodnie siedzisko 

i oparcie. Doskonale sprawdza 

się do pracy w biurze przy 

komputerze czy jako krzesło do 

stołów konferencyjnych.

louis

louis W

louis D

louis WS

louis NB

louis P
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0  10,5

560 460 810
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skandynawskiego. Wielorakość 

wersji pozwoli każdemu na 

dobranie odpowiedniego  
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irys II 17

550-670  

0  11,8

560 440-550 880-1100

Kontynuacja popularnej linii 

krzeseł Irys. Model w całości 

tapicerowany. Nowoczesna 

podstawa w połączeniu 

z tradycyjnym kształtem 

siedziska. Doskonale odnajdzie 

się we wnętrzach biurowych i do 

pracy przy komputerze. Razem 

z rodziną Irys daje możliwość 

kompleksowego dopasowania 

krzeseł do wnętrz biurowych.

irys II
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550-670  

0  11,8

560 440-550 880-1100

Kontynuacja popularnej linii 

krzeseł Irys. Model w całości 

tapicerowany. Nowoczesna 

podstawa w połączeniu 

z tradycyjnym kształtem 

siedziska. Doskonale odnajdzie 

się we wnętrzach biurowych i do 

pracy przy komputerze. Razem 

z rodziną Irys daje możliwość 

kompleksowego dopasowania 

krzeseł do wnętrz biurowych.

irys II



square 19

550  

0  11,1

600 490 830

Tapicerowane krzesło typu 

holenderskiego. Prosta forma 

siedziska na płozie. Stelaż 

z profilu kwadratowego. Miękkie 

tapicerowane siedzisko i oparcie. 

Krzesło dedykowane na sale 

konferencyjne i jako dostawne 

do wnętrz biurowych.

square
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0  11,1

600 490 830

Tapicerowane krzesło typu 

holenderskiego. Prosta forma 

siedziska na płozie. Stelaż 

z profilu kwadratowego. Miękkie 

tapicerowane siedzisko i oparcie. 

Krzesło dedykowane na sale 

konferencyjne i jako dostawne 

do wnętrz biurowych.

square



buddy 21

575  

6  7,6

510 470 855

Nowoczesne krzesło konferencyjne 

z nakładką tapicerowaną. Posiada 

możliwość sztaplowania. Duże 

i ergonomiczne siedzisko zapewnia 

funkcjonalność i wygodę dla 

użytkownika. Polecane do sal 

konferencyjnych oraz wnętrz 

hotelowych. Eleganckie przeszycia 

podkreślają ciepło i komfort 

użytkowania.

buddy



buddy 21

575  

6  7,6

510 470 855

Nowoczesne krzesło konferencyjne 

z nakładką tapicerowaną. Posiada 

możliwość sztaplowania. Duże 

i ergonomiczne siedzisko zapewnia 

funkcjonalność i wygodę dla 

użytkownika. Polecane do sal 

konferencyjnych oraz wnętrz 

hotelowych. Eleganckie przeszycia 

podkreślają ciepło i komfort 

użytkowania.

buddy



23

455 

0  6,6

545 450 900

Sklejkowe wypełnienie siedziska 

w połączeniu z miękkim układem 

tapicerskim zapewnia wyjątkową 

wygodę użytkowania. Drewniane, 

bukowe nogi dodają bryle krzesła 

eleganckiego i jednocześnie 

nowoczesnego kształtu. Krzesło 

doskonale sprawdzi się we 

wnętrzach restauracyjnych, 

kawiarnianych, hotelowych 

i domowych. Metalowy stelaż 

zapewnia stabilność konstrukcji.

comodo

comodo
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Sklejkowe wypełnienie siedziska 
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i domowych. Metalowy stelaż 

zapewnia stabilność konstrukcji.
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vega II 25

450  

0  6,7

560 460 890

Klasyczne krzesło sklejkowe 

o prostych i ponadczasowych 

kształtach. Duże, tapicerowane  

siedzisko daje użytkownikowi  

komfort siedzenia. Nogi 

wykonane z  masywnych 

drewnianych elementów 

giętoklejonych zapewniają temu 

produktowi stabilność i trwałość. 

Krzesło przeznaczone do użytku 

domowego, hotelowego 

i restauracyjnego.

vega II
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560 460 890

Klasyczne krzesło sklejkowe 

o prostych i ponadczasowych 

kształtach. Duże, tapicerowane  

siedzisko daje użytkownikowi  

komfort siedzenia. Nogi 

wykonane z  masywnych 

drewnianych elementów 

giętoklejonych zapewniają temu 

produktowi stabilność i trwałość. 

Krzesło przeznaczone do użytku 

domowego, hotelowego 

i restauracyjnego.
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kedar 27

520  

10  6,5

570 440 850

Nowoczesne krzesło biurowo – 

konferencyjne, które przez 

mnogość opcji zadowoli 

użytkownika i odnajdzie się 

w każdym przeznaczonym dla 

niego wnętrzu. Możliwość łączenia 

w rzędy jak i międzyrzędzia, opcje 

z podłokietnikiem i bez 

podłokietnika, możliwość 

zainstalowana pulpitu. Konstrukcja 

krzesła daje możliwość sztaplowana 

w stosie. Dedykowane do dużych 

powierzchni konferencyjnych i do 

wnętrz biurowych.

kedar

kedar A kedar B kedar B z pulpitem

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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avax 29

avax A avax B avax B z pulpitem

570  

10 6,5

540 460 840

Krzesło dedykowane do wnętrz 

biurowych i konferencyjnych. 

Konfigurowalne w wielu opcjach 

może występować jako dostawne 

krzesło biurowe czy jako krzesło 

typowo konferencyjne. 

Symetryczne wcięcia na granicy 

oparcia i siedziska nadają krzesłu 

smaku i ciekawej estetyki. 

avax

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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avax A avax B avax B z pulpitem

570  

10 6,5

540 460 840

Krzesło dedykowane do wnętrz 

biurowych i konferencyjnych. 

Konfigurowalne w wielu opcjach 

może występować jako dostawne 

krzesło biurowe czy jako krzesło 

typowo konferencyjne. 

Symetryczne wcięcia na granicy 

oparcia i siedziska nadają krzesłu 

smaku i ciekawej estetyki. 

avax

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 



hugo 31

525  

6  7

530 440 855

Krzesło konferencyjno – biurowe 

na metalowym stelażu w opcji 

z podłokietnikiem. Prosta bryła 

sprawia, że krzesło doskonale 

potrafi wpasować się w każde 

wnętrze. Możliwość łączenia 

w rzędy jak i międzyrzędzia, 

opcje z podłokietnikiem i bez 

podłokietnika, możliwość 

zainstalowana pulpitu. Konstrukcja 

krzesła daje możliwość 

sztaplowana w stosie. Dedykowane 

do dużych powierzchni 

konferencyjnych i do wnętrz 

biurowych.

hugo

hugo A hugo B hugo B z pulpitem

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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Krzesło konferencyjno – biurowe 

na metalowym stelażu w opcji 

z podłokietnikiem. Prosta bryła 

sprawia, że krzesło doskonale 

potrafi wpasować się w każde 

wnętrze. Możliwość łączenia 

w rzędy jak i międzyrzędzia, 

opcje z podłokietnikiem i bez 

podłokietnika, możliwość 

zainstalowana pulpitu. Konstrukcja 

krzesła daje możliwość 

sztaplowana w stosie. Dedykowane 

do dużych powierzchni 

konferencyjnych i do wnętrz 

biurowych.
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Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 



viart 33

495  

10  6,3

580 465 875

Krzesło konferencyjne ze stałym 

łącznikiem w rzędzie. Dedykowane 

do sal konferencyjnych w biurach 

i hotelach gdzie jest potrzeba 

szybkiego montażu/demontażu 

i zmiany aranżacji w ustawieniu 

krzeseł. Krzesło w wersji 

z nakładkami tapicerowanymi lub 

bez nakładek.

viart

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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Krzesło konferencyjne ze stałym 

łącznikiem w rzędzie. Dedykowane 

do sal konferencyjnych w biurach 

i hotelach gdzie jest potrzeba 

szybkiego montażu/demontażu 

i zmiany aranżacji w ustawieniu 

krzeseł. Krzesło w wersji 

z nakładkami tapicerowanymi lub 

bez nakładek.

viart

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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retto II 35

440  

10  6,8

520 450 830

Kolejna wersja popularnego 

krzesła biurowo – 

konferencyjnego. W tej wersji 

można zastosować łączenia 

w rzędy. Dodatkowo 

zastosowano delikatne 

przeszycia na tapicerce 

nadające produktowi 

dodatkowych wartości 

wizualno – estetycznych.

retto II

Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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520 450 830

Kolejna wersja popularnego 

krzesła biurowo – 

konferencyjnego. W tej wersji 

można zastosować łączenia 

w rzędy. Dodatkowo 

zastosowano delikatne 

przeszycia na tapicerce 

nadające produktowi 

dodatkowych wartości 

wizualno – estetycznych.
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Możliwość wykonania ławki 2, 3, 4 i 5-cio osobowej. 
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bello 37

410  

0  6,0

520 470 870

bello

Klasyczne krzesło dedykowane 

do hoteli, restauracji i wnętrz 

biurowych. Prosty design tego 

produktu został podkreślony 

poprzecznymi przeszyciami na 

tapicerce. Lekka konstrukcja 

łączy w sobie zalety i piękno 

drewna i tapicerki. Wygodne 

i funkcjonalne. 
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410  

0  6,0

520 470 870

bello

Klasyczne krzesło dedykowane 

do hoteli, restauracji i wnętrz 

biurowych. Prosty design tego 

produktu został podkreślony 

poprzecznymi przeszyciami na 

tapicerce. Lekka konstrukcja 

łączy w sobie zalety i piękno 

drewna i tapicerki. Wygodne 

i funkcjonalne. 



410  

0  5,0

460 460 850

Krzesło kawiarniano – domowe 

o szczególnym kształcie oparcia 

w kształcie litery Y. Nowoczesny 

stelaż w połączeniu z drewnianymi  

nogami nadaje produktowi 

nowoczesny wygląd. Szeroka 

możliwość zastosowania palety 

wybarwień lakierów i laminatów 

wkomponuje krzesło praktyczne 

w każde wnętrze.

ygrek

s
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ygrek 39
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nogami nadaje produktowi 

nowoczesny wygląd. Szeroka 

możliwość zastosowania palety 

wybarwień lakierów i laminatów 

wkomponuje krzesło praktyczne 

w każde wnętrze.

ygrek

s
d

ygrek 39



Klasyczne krzesło konferencyjno 

– biurowe. Duże wygodne 

siedzisko zapewnia komfort 

użytkowania. Krzesło może 

występować w wersji 

tapicerowanej lub wood. 

Możliwość składowania 

w stosach oraz zastosowania 

pulpitu.

samba

610  

6  6,8

600 460 800

s

d

samba 41
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510  

6 4

480 510 860

Proste klasyczne krzesło, które 

nadal ma swoich odbiorców 

zarówno w kraju jak i za granicą. 

Krzesło ma zastosowanie 

w kawiarniach, szkołach 

i obiektach użyteczności 

publicznej. Siedzisko i oparcie 

wykonane z cienkiej ale mocnej 

sklejki.

easy

s

d

easy 43
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table I

table II

table

narożnik

narożnik s

d

45stoły

Nowoczesne i klasyczne, 

przedstawiające piękno drewna. 

Blat w okleinie naturalnej lub 

w melaminie. Klasyka kształtu 

podkreślona ciekawym 

i niepowtarzalnym kształtem nóg. 

Stoły Table są rekomendowane 

do wnętrz biurowych, hotelowych, 

restauracyjnych i domowych.
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notice

Skład: Poliester 100%
2Gramatura: 366 g/m  

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli 

Martindale (PN-EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: Papieros + zapałka 

(PN-EN 1021-1:2007, 1021-2:2007)

T-0112 T-1850 T-1846 T-1849

T-2546

T-1472

T-1476 T-1477 T-1529

T-1474

A-2 A-16 A-17 A-19

A-20 A-30

F-1 F-2 F-3 F-4

F-5 F-6

E-1 E-20 E-18 E-39

E-29 E-37

X-1 X-2 X-3 X-4

X-5 X-6

eko matrix

altara

fiji

Skład: Poliester 95%, Bawełna 5%

Gramatura: 250 g/m²

Odporność na ścieranie: >50 000 cykli (en Iso 12947-2)

Skład: 18% Poliester, 3% Poliuretan, 79% PCV 
2Gramatura: 570g/m

Odporność na ścieranie: 102 000 cykli Martindale 

(PN-EN ISO 12947-2)

Trudnozapalność: Papieros + Zapałka 

(PN-EN 1021-1:2007, 1021-2:2007)

Skład: Poliester 100%

Gramatura: 260 g/m²

Odporność na ścieranie: 50 000 cykli (iso 12947-2)

Ognioodporność: Papieros (bs En 1021-1) Zapałka (bs En 1021-2)

Skład: Poliester 14%, Bawełna 14%, Polichlorek Winylu 72%

Gramatura: 500 g/m2

Odporność na ścieranie: 40 000 cykli (pn-en Iso 12947-4)

E-5 E-9

E-84 E-67

A-23 A-13

A-9 A-8

X-7 X-8

X-9 X-10

F-7 F-8

F-9 F-10

I grupa cenowa

I grupa cenowa

I grupa cenowa

II grupa cenowa

II grupa cenowa

47

wzornik tkanin
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122-1077

01

122-3001

14

122-0073

15

122-4002

07

122-9001

21

107-1001 107-0020 107-3001

107-4045 107-9035

silvertex

era

valencia

Skład: 100% poliester

Gramatura: 32 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli

Ognioodporność: Papieros (bs-En 1021-1) Zapałka (bs-En 1021-2)

Powłoka: 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft

Gramatura: 685 g/m

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale

Ognioodporność: Papieros (bs-En 1021-1) Zapałka (bs-En 1021-2)

Powłoka: 100% winyl, nośnik – 100% poliester Hi-Loft 2TM

Waga: 650 g/m

Odporność na ścieranie: > 300 000 cykli Martindale

Ognioodporność: Papieros (bs-En 1021-1) Zapałka (bs-En 1021-2)

III grupa cenowa

III grupa cenowa

III grupa cenowa

brzoza D-01 buk D-02 buk parzony 
D-03

grusza 
D-04

calvados D-05

grafit U961 czerwony 
U321

limonka 
U630

biały W1000 szary U732

orzech
OO-04

zebrano 
OZ-01

żółty U129

brzoza H1727 buk H1582

zielony U628

czarny U999

wenge 
OW-02

dąb OD-03

rustical D-07 orzech D-08

mahoń D-09 venge D-10

koniak D-06

heban D-11dąb D-12

Możliwość wykonania w innych kolorach z palety producenta. 

Paleta kolorów dostępna na 

https://www.camirafabrics.com/fabrics-and-samples/era

Możliwość wykonania w innych kolorach z palety producenta. 

Paleta kolorów dostępna na

http://www.spradling.eu/collections/silvertex 

Możliwość wykonania w innych kolorach z palety producenta. 

Paleta kolorów dostępna na 

http://www.spradling.eu/collections/valencia

49

wybarwienia
drewna

okleiny
modyfikowane

laminaty

http://www.spradling.eu/collections/silvertex
http://www.spradling.eu/collections/silvertex
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wybarwienia
drewna

okleiny
modyfikowane

laminaty

http://www.spradling.eu/collections/silvertex
http://www.spradling.eu/collections/silvertex






 

Dystrybutor:

www.tilda.pl

Tilda Meble s.c.
Jacek Szafarz & Marcin Szafarz

ul. Pawia 6
65-503 Zielona Góra

tel./fax: (68) 327-22-67/ (68) 327-00-17
mail: biuro@tilda.pl




