


Polish manufacturer 
of wooden hangers

polski producent drewnianych wieszaków
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Forest is a Polish company that has been ma-
nufacturing wooden products for almost 100 
years. Our extensive experience and team of 
specialists have allowed us to become an expert 
in a particular type of articles – wooden hangers.

Forest to polska firma, która od blisko 100 lat 
wytwarza drewniane produkty. Nasze bogate 
doświadczenie oraz zespół specjalistów pozwo-
liły nam stać się ekspertem w szczególnym typie 
artykułów — drewnianych wieszakach.
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We address our product range to customers 
in the clothing, hospitality and interior design 
sectors. The customer is always at the centre of 
our interest. It is for them that we create an offer 
that meets the most demanding expectations. 
Thanks to our own production facilities located 
in southern Poland and the raw material, which 
comes 100% from Polish forests, managed susta-
inably, we can meet the wishes of our customers, 
while respecting the environment. In addition, 
the wooden hangers can be fully recycled.  
The entire woodworking process, from the log 
to the final product, takes place in our factories. 
 

Swoją ofertę produktową kierujemy do Klientów 
z sektorów: przemysłu odzieżowego, hotelar-
skiego i wyposażenia wnętrz. W centrum nasze-
go zainteresowania zawsze jest Klient.
To dla Niego tworzymy ofertę, która sprosta 
najbardziej wymagającym oczekiwaniom. 
Dzięki własnym zakładom produkcyjnym zloka-
lizowanym na terenie południowej Polski oraz 
surowcowi, pochodzącemu w 100 % z polskich 
lasów, zarządzanych w zrównoważony sposób, 
możemy spełniać życzenia Klientów, w poszano-
waniu środowiska. Ponadto drewniane wieszaki 
mogą być w pełni recyklingowane. Cały proces 
obróbki drewna, począwszy od kłody, aż po final-
ny produkt odbywa się w naszych zakładach.

Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszych czasach 
zarówno samo ubranie, jak i wieszak traktowane 
są jako swojego rodzaju element dekoracyjny dla 
wnętrza, dlatego nie bez znaczenia pozostaje ich 
niepowtarzalny wygląd.

We are aware that nowadays, 
both the clothes themselves 
and the hanger are treated 
as a kind of decorative 
element for the interior, 
so their unique appearance 
is not without significance.

8
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Estetyka i dokładność to cechy, które najlepiej opisują naszą markę. Doskonale wiemy, że drewno 
to wytrzymały, szlachetny i ponadczasowy materiał. Nasze wieszaki, tworzone z litego buku, jesionu, 
dębu oraz jawora — to nie tylko wytrzymałe produkty, ale także estetyczne, personalizowane  
uzupełnienie wnętrza.

Aesthetics and attention to detail are the 
qualities that best describe our brand. We know 
very well that wood is a durable, noble and 
timeless material. Our hangers, created from 
solid beech, ash, oak and sycamore – are not 
only durable products, but also an aesthetic, 
personalised addition to your interior.
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experience
doświadczenie

almost 100 years of activity, 
thousands of satisfied custo-
mers, continuous development 
allow us to expand our offer

blisko 100 lat działalności, 
tysiące zadowolonych klientów, 
ciągły rozwój pozwalają nam 
poszerzać ofertę

jakość
quality

we create products from high 
quality raw material: solid 
beech wood or other hardwood 
varieties available in Poland

tworzymy produkty z wysokiej 
jakości surowca: litego drewna 
bukowego lub innych twardych 
odmian dostępnych w Polsce

niezależność
produkcyjna

production 
independence

elastyczność
flexibility

technology which allows us to 
create personalised products 
with a low production minimum

technologia pozwalająca nam 
tworzyć produkty personali-
zowane przy niskim minimum 
produkcyjnym

trust
zaufanie

we are trusted by the world’s 
top fashion and hospitality 
brands, for whom we supply 
our products directly or through 
our long-standing partners in 
Europe and beyond

zaufały nam topowe, światowe 
marki z branży fashion i branży 
hotelowej, dla których dostarczamy 
nasze produkty bezpośrednio lub za 
pośrednictwem naszych wieloletnich 
partnerów w Europie i nie tylko

in our production plants even 
the smallest detail is of major 
importance, we create hangers 
with craftsmanlike precision

w naszych zakładach produk-
cyjnych nawet najmniejszy 
detal ma ogromne znaczenie, 
tworzymy wieszaki z rze-
mieślniczą dokładnością

large-scale
manufactory

manufaktura
w dużej skali

allows us to circumvent all
costly intermediaries, so
that we are able to offer our 
customers the right product
at the best price

pozwala nam ominąć wszyst-
kich kosztownych pośredników, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie 
zaoferować naszym klientom 
produkt w najlepszej cenie

Why Us
Dlaczego my
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Special premium hangers 
are also available in our 
portfolio: solid models – 
unique, as they are hand-
crafted each time.
W naszym portfolio dostępne są również specjalne 
wieszaki premium: modele bryłowe – niepowtarzalne, 
gdyż każdorazowo ręcznie obrabiane.

14
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shirts
blouses
& dresses
KOSZULE, BLUZKI I SUKIENKI
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The timeless simplicity
of the form of our hangers 
saves a lot of space.
A wide range of options 
(notches, crossbars, clips) 
turn the hangers into
a versatile product for
all types of clothing.

Ponadczasowa prostota formy naszych wieszaków pozwala zaoszczędzić dużo 
miejsca. Szeroka gama opcji (nacięcia, poprzeczki, klipsy) zmieniają wieszaki w produkt 
uniwersalny do każdego typu odzieży.

18
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SHIRTS, BLOUSES & DRESSES KOSZULE, BLUZKI I SUKIENKI

Model D1

Model 2

Model SK420/14

length | długość (mm) 420

thickness | grubość (mm) 8

shape | profil flat | płaski

SHIRTS, BLOUSES & DRESSESKOSZULE, BLUZKI I SUKIENKI

Model 321

Model 129

Model 146

Model OK-21

length | długość (mm) 410, 445

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany

length | długość (mm) 410, 445

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany 
flat | płaski

length | długość (mm) 415

thickness | grubość (mm) 10

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 420, 480

thickness | grubość (mm) 14

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 430

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany

length | długość (mm) 410, 440

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil flat | płaski
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Model 166 Model 147

length | długość (mm) 440

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 410, 450

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil flat | płaski

KOSZULE, BLUZKI I SUKIENKISHIRTS, BLOUSES & DRESSES

simplicity
prostota
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jackets
coats
& suits
KURTKI, PŁASZCZE I GARNITURY
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Created with comfort in 
mind, to provide very good 
support for the garment 
and avoid deformation of 
the arms. Using the right 
options from our extensive 
portfolio allows you to hang 
a complete suit or a suit 
with skirt.

Tworzone z myślą o komforcie, aby zapewnić bardzo dobre podparcie ubrania i uniknąć 
deformacji ramion. Zastosowania odpowiednich opcji z bogatego portfolio pozwala 
na powieszenie kompletnego garnituru czy garsonki ze spódnicą.
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JACKETS, COATS & SUITS KURTKI, PŁASZCZE I GARNITURY JACKETS, COATS & SUITSKURTKI, PŁASZCZE I GARNITURY

Model 147-30

Model 246

Model 246 – OK

length | długość (mm) 410, 430, 450

width | szerokość (mm) 45, 55

shape | profil shaped | formowany 
flat | płaski

length | długość (mm) 410, 450

width | szerokość (mm) 30

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 410, 430, 450

width | szerokość (mm) 45, 55

shape | profil shaped | formowany 
flat | płaski

Model 266 – OKModel 266

length | długość (mm) 410, 430, 450

width | szerokość (mm) 45, 55

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 410, 430, 450

width | szerokość (mm) 45, 55

shape | profil flat | płaski

Model B-105

length | długość (mm) 380, 410, 430, 450

width | szerokość (mm) -, 20, – , 20, 45

shape | profil solid | bryłowy

Model B – 45

length | długość (mm) 380, 410, 450

width | szerokość (mm) 40, 50

shape | profil solid | bryłowy

28
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Model B – 303

Model 506 Model 502

Model L – OK – 45

length | długość (mm) 410, 450

width | szerokość (mm) 38, 50

shape | profil solid | bryłowy

length | długość (mm) 410

width | szerokość (mm) 50

shape | profil solid | bryłowy

length | długość (mm) 450

width | szerokość (mm) 18

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 450

width | szerokość (mm) 22

shape | profil flat | płaski

comfort
komfort

JACKETS, COATS & SUITS KURTKI, PŁASZCZE I GARNITURY

30
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pants
skirts
SPODNIE, SPÓDNICE
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Timeless classics combined 
with finishes allow 
for a unique way of 
presenting even the most 
delicate products.

Nieprzemijająca klasyka połączona ze współczesnym designem 
wykończeń, pozwala na wyjątkowy sposób prezentowania nawet 
najbardziej delikatnych produktów.
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Model L-350/3

length | długość (mm) 260

thickness | grubość (mm) 12

Model SKLm-420/14

Model L-370

length | długość (mm) 420

thickness | grubość (mm) 14

length | długość (mm) 370

thickness | grubość (mm) 12

PANTS, SKIRTS SPODNIE, SPÓDNICE PANTS, SKIRTSSPODNIE, SPÓDNICE

Model LF-26/40

Model L-25

length | długość (mm) 260

thickness | grubość (mm) 22 

length | długość (mm) 250, 300, 350

thickness | grubość (mm) 20

Model L-380-B

length | długość (mm) 250, 300, 350

thickness | grubość (mm) 12

36
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classic
klasyka

38
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special
for pants,
skirts
WIESZAKI SPECJALNE 
NA SPODNIE, SPÓDNICE

40



Saving space while storing 
trousers and skirts properly.

Oszczędność miejsca przy jednoczesnym właściwym
przechowywaniu spodni i spódnic.

42
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Model 4 Pants

length | długość (mm) 450

thickness | grubość (mm) 15

height | wysokość (mm) 30

length | długość (mm) 450

thickness | grubość (mm) 15

height | wysokość (mm) 30

Model 3 Skirts

SPECIAL FOR PANTS, SKIRTS WIESZAKI SPECJALNE
 NA SPODNIE, SPÓDNICE

elegance
elegancja

44
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for kids
DLA DZIECI

46



Fitting smaller hanger 
sizes are ideal for children’s 
clothing, not damaging 
smaller garments while 
displaying them elegantly.

Dopasowanie mniejszych wymiarów wieszaka jest idealne dla odzieży 
dziecięcej, nie niszcząc mniejszych ubrań, a przy tym w elegancki 
sposób je eksponując.

48
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Model 2-30

Model 129-30 Model 146-30

Model 1/27

length | długość (mm) 270, 330

thickness | grubość (mm) 9

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 300, 340

thickness | grubość (mm) 8

shape | profil flat | płaski

length | długość (mm) 300, 340

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany

length | długość (mm) 260, 280, 340

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil flat | płaski

FOR KIDS DLA DZIECI

tailor
dopasowane

50
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special
purpose
chasubles, tie, scarf
WIESZAKI SPECJALNE
ORNATY, KRAWATY, APASZKI
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Elegance created with 
accessories in mind. 
With these products, we 
ensure that niche products 
such as neckerchiefs, ties 
and religious garments are 
looked after with care.

Elegancja tworzona z myślą o dodatkach. Dzięki tym produktom 
zapewniamy dbałość o prezencje niszowych produktów, takich jak: 
apaszki, krawaty czy odzież sakralną.
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Model KSP

length | długość (mm) 590

thickness | grubość (mm) 15

shape | profil wave | falisty

Model Krawat

length | długość (mm) 225

thickness | grubość (mm) 10

shape | profil wave | falisty

Model Apaszki

length | długość (mm) -

thickness | grubość (mm) 12

Diameter outside | inside
Średnica zewnętrzna | 
wewnętrzna (mm)

120 | 95mm

shape | profil wave | falisty

SPECIAL PURPOSE
CHASUBLES, TIE, SCARF

WIESZAKI SPECJALNE
ORNATY, KRAWATY, APASZKI

practicality
praktyczność

56
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WIESZAKI HOTELOWE

hotel 
hangers

58



Our clothes and suitcase 
racks are characterised by 
their versatility and high 
quality. They allow you 
to store your luggage and 
clothing conveniently.

Nasze stojaki na ubrania i walizki charakteryzują się
uniwersalnością oraz wysoką jakością. Pozwalają one  
na przechowywanie bagażu i ubrań w wygodny sposób.
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HOTEL HANGERS WIESZAKI HOTELOWE

Model 321 S+Z

Model 129 S+Z

Model Luggi

length | długość (mm) 410, 445

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany

length | długość (mm) 430

thickness | grubość (mm) 12

shape | profil shaped | formowany

height | wysokość (mm) 530

width | szerokość (mm) 632

depth | głębokość (mm) 650

HOTEL HANGERSWIESZAKI HOTELOWE

Model KastorModel Hektor

height | wysokość (mm) 1140

width | szerokość (mm) 440

depth | głębokość (mm) 360

height | wysokość (mm) 1035

width | szerokość (mm) 450

depth | głębokość (mm) 420

Model Nomad

height | wysokość (mm) 1070

width | szerokość (mm) 430

depth | głębokość (mm) 350

Model Parys

height | wysokość (mm) 1160

width | szerokość (mm) 430

depth | głębokość (mm) 350

62



65

comfiness

wygoda
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The wooden hotel trays 
make rooms more 
comfortable and stylish. 
The special recessed 
compartments will provide 
plenty of space for hotel 
essentials and kettle-keeping 
the contents tidy so guests 
can feel just like at home.

Dzięki drewnianym tacom hotelowym pokoje zyskują na komforcie 
i stylu. Specjalne wgłębione przegródki zapewnią dużo miejsca na 
niezbędne hotelowe produkty oraz czajnik – utrzymując zawartość  
w porządku, tak aby goście mogli poczuć się jak w domu.

welcome trays
TACE HOTELOWE

Model Bruno 26

dimensions | wymiary (mm) 260×260

thickness | grubość (mm) 30

kettler holder | podstawka pod czajnik (mm) 145

Model Leon 40 

dimensions | wymiary (mm) 420×200

thickness | grubość (mm) 30

kettler holder | podstawka pod czajnik (mm) 145

66
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stylish
stylowe

68
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finishes
WYKOŃCZENIA

FOR THE STAIN | DLA BEJCY  

WOOD | DREWNO

COLOURS | KOLORYSTYKA COVER LACQUER – WOOD STRUCTURE INVISIBLE 
LAKIER KRYJĄCY – NIEWIDOCZNA STRUKTURA DREWNA

BU
beech | buk 

JE
ash | jesion

DA
oak | dąb 

The standard finish is a clear lacquer coating: semi-matte. 
Clear lacquer options are available:

 MAT  GLOSS  HIGH GLOSS  VERSION WITHOUT VARNISH – RAW WOOD.

Standardowym wykończeniem jest powłoka wykonana lakierem bezbarwnym: półmat. 
Dostępne są opcje lakieru bezbarwnego:

 MAT  POŁYSK  WYSOKI POŁYSK  WERSJA BEZ LAKIERU – DREWNO SUROWE.

006 
cherry | wiśnia

005 
wenge | wenge

007
 machogany | machoń

003
 walnut | orzech

004 
light walnut | jasny orzech

70

RAL colours available 
| dostępne kolory 
ze wzornika RAL

white | biały black | czarny silver | srebrny
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FLOCK | FLOKOWANIE WOODEN BARS | DREWNIANE POPRZECZKI

NON-SLIPCOATING | LAKIER ANTYPOŚLIZGOWY

RUBBER STRIP (on shoulders or bar) 
GUMKA RYFLOWANA (na ramionach lub poprzeczce)

HOOKS, RINGS, PINS | HAKI, ZACZEPY, SZTYFTY

STANDARD | 
STANDARDOWA

 
 
 
 

COLORED | 
BARWIONA
 
 

 
 

WITH RUBBER 
STRIP |  Z GUMKĄ 
RYFLOWANĄ
 
 
 
 

WITH PCV TUBE |   
Z WĘŻEM PCV

WITH “L” PINS |    
ZE SZTYFTEM “L”

TYPE | RODZAJ HOOK | HAK HOOK | HAK HOOK | HAK
RINGS & PINS 

| ZACZEPY I SZTYFTY

FINISHES |  
WYKOŃCZENIA

 

DIAMETER 
DIMENSIONS
| WYMIARY 
ŚREDNICY

Ø 2,8mm
Ø 3,4mm
Ø 4,2mm

Ø 4mm Ø 6mm Ø 38 mm Ø 3,4 mm

COLOURS 
|KOLORYSTYKA

The specific colour options of the metal finishes are detailed in the price list. 
| Dokładne możliwości kolorystyczne wykończeń metalowych przedstawione w cenniku

COLOURS OF PCV TUBE
| KOLORY WĘŻA PCV

72

800 8001 8110 8120 1059 8211 8539 8713 8744

grey | szary  black | czarny transparent | 
bezbarwny

8700 beige | beżowy transparent | 
bezbarwny

black | czrny 
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TYPE 
| RODZAJ

TYPE U | TYP U TYPE I | TYP I TYPE H | TYP H

TYPE U 50x17
 | TYP U 50x17

TYPE U 60x20  
| TYP U 60x20

TYPE I 50x17  
| TYP I 50x17

TYPE I 50x17  
| TYP I 50x17

TYPE H 60x20  
| TYP H 60x20

FINISHES  
| WYKOŃCZENIA

with black rubber 
| z czarną gumką

with black rubber 
| z czarną gumką  

COLOURS
 | KOLORYSTYKA

 nickel-plated 
| niklowane

nickel-plated 
| niklowane

matt nickel
-plated 

| niklowane matowe

brass-plated 
| mosiądzowane

powder
-coated black 

| malowane prosz-
kowo

czarne

powder-
coated white 

| malowane prosz-
kowo białe

nickel-plated 
| niklowane

nickel-plated 
| niklowane

nickel-plated 
| niklowane

matt 
nickel-plated 

| niklowane matowe

METAL BARS | POPRZECZKI METALOWE  SIDE CLIPS | KLIPSY BOCZNE

TYPE | RODZAJ

NICKLED-PLATED BAR
| POPRZECZKA 
NIKLOWANA

METAL BAR 
| POPRZECZKA 
METALOWA

METAL BAR MINI 
| POPRZECZKA 
METALOWA MINI

FINISHES  
| WYKOŃCZENIA

clips 50×17 mm 
with black rubber  
| klips 50×17 mm 
z czarną gumką

clips 60×20 mm 
| klips 60×20 mm

clips 30×15 mm
dedicated for 
children’s hangers   
| klips 30×15 mm
 dedykowana dla  
wieszaków dziecięcych

COLOURS
| KOLORYSTYKA

nickel-plated  
| niklowana

nickel-plated  
| niklowana

matt nickel-plated 
| niklowane matowe

brass-plated 
| mosiądzowane

powder-coated black 
| malowane proszkowo czarne

powder-coated white 
| malowane proszkowo białe 

nickel-plated 
| niklowana

matt nickel-plated 
| niklowane matowe

brass-plated 
| mosiądzowane

powder-coated black 
| malowane 

proszkowo czarne

powder-coated white 
| malowane proszkowo białe

nickel-plated  
| niklowana

The colours of metals element (hooks, clips, bars, rings and pins) - the specific options are detailed in the price list.
 | Kolorystyka elementów metalowych (haczyków, klipsów, poprzeczek, kółek i sztyftów) -  dokładne możliwości kolorystyczne 
przedstawione w cenniku.74



LOGO MARKING | ZNAKOWANIE LOGOTYPEM NOTES | NOTATKI

   ONE COLOUR PAD-PRINT 
| TAMPODRUK JEDNOKOLOROWY

 TWO COLOUR PAD-PRINT 
| TAMPODRUK DWUKOLOROWY

  LASER | LASER

 SILVER HOT FOIL - PRINT 
| TERMODRUK SREBRNY

  GOLDEN HOT FOIL - PRINT 
| TERMODRUK ZŁOTY
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© Copyright 2022 Forest sp. z o.o.

Forest sp. z o.o. reserves the right to change 
the constructional features and finishes of products.

Forest sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.  
Please note that selected images show also non-standard products.
Images show customer logos, which are the property of the customer.

Uwaga! Prezentowane kolory wykończeni mogą różnić się od oryginałów.  
Na wybranych zdjęciach przedstawiono również produkty niestandardowe. 
Prezentowane na zdjęciach loga Klientów są ich własnością.

Contact details | Dane kontaktowe:
+48 18 353 76 60
kontakt@forest.gorlice.pl
www.forest.gorlice.pl

NOTES | NOTATKI
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