
Tworzymy meble od 19 lat 



Drewbetex niepowtarzalne, 
luksusowe i nowoczesne meble
Firma „Drewbetex” jest rodzinną firmą założoną
w 2003 roku.

Produkujemy niepowtarzalne, luksusowe
i nowoczesne meble z litego drewna orzechowego, 
dębowego bądź jesionowego.

Realizujemy zamówienia od projektantów, ale 
również indywidualne projekty pod wymiar klienta.



Nasze silne strony
dla projektantów

Jesteśmy elastyczni. 
Dopasujemy wymiary, 
projekty, kolory…

Czas realizacji do 5 tygodni 

Najwyższej jakości materiały

Perfekcyjna praca ręczna 

Gwarancja solidności na lata



Jakość
naszych materiałów
Do naszych produktów wykorzystujemy 
100% lite drewno dębowe lub orzechowe:

Meble z drewna orzechowego są przede 
wszystkim wytrzymałe i solidne, materiał 
doskonale nadaje się do obróbki nawet
w bardziej wymagających formach.

Drewno orzechowe
Drewno dębowe z którego produkujemy 
meble posiada certyfikat FSC ,czyli 
produkty pochodzą z dobrze 
zarządzanych lasów. 

Drewno dębowe



Klient ma możliwość 
wyboru koloru farby

z palety RAL

Niezwykle trwałe 
malowanie proszkowe

Niezwykle trwałe rozwiązanie

Profesjonalna lakiernia

Korzystamy z solidnych 
profili stalowych

Profile docinane są technologią CNC 
przez profesjonalną współpracującą
z nami od lat firmą zewnętrzną

Dowolny kształt i projekt

Mamy możliwość wykonania każdego 
kształtu nóg według indywidualnego 
projektu klienta 

Nogi



Stabilność dzięki
stalowym kątownikom

Stabilność 

 Stalowe Kątowniki w kształcie litery „L” o wymiarach 
3x4cm mocowane po obu stronach blatu

 Dostawki do naszych stołów posiadają kątowniki



Dostawki do stołu



Blaty z drewna dębowego
oraz orzechowego

Trwałość

Wykorzystujemy lakier poliuretanowy, 
który charakteryzuje się odpornością na:
 Wilgoć
 Promieniowanie UV (meble nie tracą 

swojego koloru)
 Zarysowania

3 kształty obróbki blatów

 Bok nieregularny „naturalny”
 Kąt – 90o 
 Kąt – 45o (ścięty od dołu lub od góry)



Ręczna technologia produkcji

Stawiamy na obróbkę ręczną, która pozwala nam zadbać, o nawet najdrobniejszy szczegół.

Czyszczenie
ręczne
Pozwala nam na uzyskanie gładkości 
przypominającej tafle szkła.

2 typy wykończenia 
powierzchni
Gładka „szkło”

Szczotkowana „naturalne drewno”

Używany przez nas 2-składnikowy 
bezbarwny lakier poliuretanowy firmy 
Adler cechuje się wysoką odpornością na 
zżółknięcie oraz ochroną drewna i bejcy 
dzięki filtrom UV

Wykończenie
kolorystyczne blatów
Bogata paleta kolorystyczna firmy Sopur

Korzystamy z bejc z serii NITRO 



Indywidualne
projekty 



Restauracja
HAMBURG



Restauracja
HAMBURG



Hotel NOVOTEL
Poznań



Prezentacja stołów
z naszej oferty



Stół ANTON wykonany z litego drewna dębowego
o wymiarach 240x90x75 cm.

Podstawa ze stali malowanej  proszkowo o profilu 6x6 cm
w kolorze czarnym.

Możliwość stołu ANTON :
 Dołączenie dostawek 2x40cm
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół ANTON



Piękny okrągły stół ARTHUR idealnie wpasuje
się w niewielkie wnętrze nadając mu charakteru.

Czy może być coś lepszego niż spożywanie posiłku w gronie 
najbliższych, kiedy wszyscy skupieni wokół stołu doskonale 
się widzą. Stół ARTHUR  pozbawiony jest  ostrych krawędzi, 
zatem wprowadza do wnętrza harmonię i dba o przytulną 
atmosferę.

Prezentowany model wykonany jest z drewna orzecha 
europejskiego o wymiarach fi 120.

Możliwość stołu ARTHUR :
 Wykonanie w innych wymiarach fi od 100 - 150 cm 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół ARTHUR



Podstawą jest drewno.

Stół ADLER prezentowany na zdjęciu  ma wymiary  
200x90x75cm.

Wykonany został z litego  drewna orzecha europejskiego.

Możliwość stołu ADLER :
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech

Stół ADLER



Stół CARRERA wyróżnia ,masywna stalowa noga i specjalnie 
przez nas dobrane deski , które dają niepowtarzalność klasę
i elegancję mebla.

Są to pojedyncze egzemplarze robione tylko na zamówienie,
w różnych wymiarach, do wyboru są dwa gatunki drewna 
dębowe oraz orzechowe.

Stół CARRERA prezentowany na zdjęciu wykonany został
z litego drewna orzechowego wymiarach 240x100x75cm.

Możliwość stołu CARRERA :
 Dołączenie dostawek 2x40cm
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół CARRERA



Stół CROSS łączy w sobie piękno i trwałość użytych 
materiałów. Blat z litego drewna oraz nogi ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo tworzą luksusowy design.

Prezentowany model wykonany został z drewna orzecha 
europejskiego o wymiarach 250x100x75cm.

Podstawa to stal malowana proszkowo w kolorze czarnym.

Możliwość stołu CROSS :
 Dołączenie dostawek 2x40cm
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół CROSS



Stoły ITALIA wyróżnia niska cena, rewelacyjna lekkość blatu
i świetny design który wpasuje się do każdego wnętrza. 

Podstawą stołu są lekkie nogi kwadratowe wykonane z profilu 
stalowego malowanego proszkowo w kolorze czarnym mat lub  
stalowym.

Stół ITALIA prezentowany na zdjęciu wykonany jest z drewna 
dębowego o wymiarach 180x90x75cm z dwiema dostawkami 
2x40 cm.

Możliwość stołu ITALIA :
 Dołączenie dostawek 2x40cm lub 1x40 cm
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół ITALIA



Stół LA SPEZIA wyróżnia, masywna stalowa noga i specjalnie 
przez nas dobrane deski , które dają niepowtarzalność klasę
i elegancję mebla.

Są to pojedyncze egzemplarze robione tylko na zamówienie. 

Prezentowany model wykonany został z drewna dębowego 
jego wymiary 220x100x75 cm, podstawa jest w kolorze 
czarnym ze stali malowanej proszkowo.

Możliwość stołu LA SPIEZIA :
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół LA SPEZIA



Stół LAGUNA jest luksusowym meblem w litego drewna.

Blat wykonany z trzech lub czterech idealnie dobranych desek 
o wspaniałym usłojeniu i wybarwieniu drewna które nada 
każdemu pomieszczeniu luksusowy i ponadczasowy wygląd.

Możliwość stołu LAGUNA :
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach od 220cm

do 280cm długości oraz szerokości od 90cm
do 110 cm

 Drewno do wyboru dąb lub orzech

Stół LAGUNA



STÓŁ LUCERNA jest idealnym wyborem dla tych, którzy stół 
jadalny traktują nie tylko jako stół do spożywania posiłków, 
ale także miejsce do pracy. Stół można także umieścić w rogu 
pokoju, w przypadku małego wnętrza i zmieniać jego miejsce 
tylko w razie przyjęć domowych.

Prezentowany model wykonany jest z drewna dębowego
o wymiarach fi 120cm podstawa to stal malowana proszkowo 
w kolorze czarnym.

Możliwość stołu LUCERNA :
 Wykonanie w innych wymiarach fi od

100 - 150 cm
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stół LUCERNA



Prezentacja stolików
kawowych z naszej oferty



Stolik kawowy DIAMOND z drewnianym blatem wykończony 
ciekawą, intrygującą stalową podstawą. Interesujące 
połączenie klasyki z prostotą oraz szaleństwem formy. 

Możliwość stolika DIAMOND :
 Wykonanie w innych wymiarach 60x60cm, 

90x60cm, 100x100cm
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stolik DIAMOND



Stoliki kawowe FORLI o zaokrąglonych kształtach dadzą 
wrażenie ruchu oraz przestrzeni. W szczególności sprawdzą 
się tam, gdzie jest dużo siedzisk w różnych stylach.

Prezentowane modele wykonane zostały z drewna orzecha 
europejskiego oraz podstawy ze stali malowanej proszkowo 
na kolor czarny.

Możliwość stolika FORLI :
 Stoliki dostępne w trzech wymiarach 

62x62x55cm, 52x52x45cm, 42x42x36cm
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stolik FORLI



Stolik HEAVY to funkcjonalny mebel, który  może służyć całej 
rodzinie jako stolik kawowy, stół jadalniany, podnóżek, biurko 
czy miejsce zabaw dzieci.

Prezentowany model wykonany został z drewna orzecha 
europejskiego o wymiarach 120x70x55 cm.

Możliwość stolika HEAVY:
 Wykończenie boków nieregularne lub na kant
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stolik HEAVY 



Stoliki MOON są różnej wielkości, dzięki czemu możemy 
łatwo wsunąć jeden pod drugi, tworząc oryginalną 
kompozycję. Jest to również idealne rozwiązanie w przypadku 
pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni.

Prezentowany model wykonany został z drewna dębowego
i podstawie malowanej proszkowo w kolorze złotym.

Możliwość stolika MOON:
 Dostępne wymiary  80x80x55 cm oraz 

55x55x45 cm
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Stolik MOON 



Prezentacja komód
z naszej oferty



Komoda BLUMO wykonana w całości z drewna.

Wnętrze komody BLUMO składa się z sześciu szuflad . 
Szuflady mogą być otwierane przy pomocy mechanizmu
„Tip-on” pozwalając na pełną ekspozycję drewnianych 
frontów szafki lub przy pomocy uchwytów.

Drewno z jakiego może zostać wykonana komoda 
GAMA to do wyboru dąb lub orzech
Wymiary: Szerokość 100cm Wysokość 60cm 
Głębokość 45cm
Możliwość wykonania komody w innym rozmiarze

Komoda BLUMO 



Komoda GAMA wykonana w całości z drewna.

Wnętrze komody GAMA składa się z trzech szuflad i trzech 
szafek. W każdej z nich znajdują się dwie drewniane półki
z regulacją wysokości. Szuflady i szafki mogą być otwierane 
przy pomocy mechanizmu „Tip-on” pozwalając na pełną 
ekspozycję drewnianych frontów szafki lub przy pomocy 
uchwytów .Komoda GAMA idealnie sprawdzi się
w nowoczesnych wnętrzach u osób ceniących meble 
wykonane z naturalnego, wysokiej jakości drewna.

Drewno z jakiego może zostać wykonana komoda 
GAMA to do wyboru dąb lub orzech
Wymiary: Szerokość 150cm Wysokość 80cm 
Głębokość 45cm
Możliwość wykonania komody w innym rozmiarze

Komoda GAMMA 



Komoda Monaco jest przestronna, nowoczesna , wykonana
z litego drewna orzechowego, jest bardzo pojemna, posiada 
trzy szafki dzielone półką.

Wymiary: Szerokość 200cm Wysokość 80cm 
Głębokość 45 cm
Możliwość wykonania komody w rozmiarze

Komoda MONTE
CARLO



Komoda RETRO RURLLES wykonana w całości z drewna.

Komoda ma 3 szuflady otwierane na dotyk Tip-ON, oraz
2 pary drzwiczek.

Drewno z jakiego może zostać wykonana to do
wyboru dąb lub orzech
Wymiary: Szerokość 220cm Wysokość 60cm 
Głębokość 45cm
Możliwość wykonania komody w innym rozmiarze

Komoda RETRO
FULLRES



Prezentacja szafek
RTV z naszej oferty



Szafka rtv KRUGER front wykonany z naturalnego drewna 
,posiada 2 pojemne szafki otwierane na dotyk.

Wymiary 140x35x40cm.

Możliwość szafki RTV KRUGER :
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech
 Kolor podstawy z palety RAL

Szafka RTV KRUGER



Szafka rtv LONG wykonana w całości z drewna.
Szafka LONG ma 4 szuflady otwierane na dotyk.

Tip - ON, oraz 2 pary drzwiczek.

Możliwość szafki RTV LONG :
 Wykonanie w innych wymiarach 
 Drewno do wyboru dąb lub orzech

Szafka RTV LONG



Realizacja mebli
u naszych klientów 





Marcin Kawecki
Tel: 501 431 569

biuro@drewbetex.pl

www.drewbetex.pl

@drewbetex @drewbetex

Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do kontaktu

https://www.facebook.com/Drewbetex
https://www.instagram.com/drewbetex/

