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Szeroka oferta produkowanych przez nas wieszaków znajduje zastosowanie w wielu branżach.

Szczególny nacisk kładziemy na obsługę przemysłu odzieżowego, hotelarskiego i wyposażenia wnętrz. Osobną
grupę, do której kierujemy naszą ofertę stanowią odbiorcy detaliczni (sieci sklepów wielkopowierzchniowych),
hurtowni a także klienci indywidualni. Pragniemy podkreślić, że nasze produkty w całości są wytwarzane w Polsce na
terenie naszego zakładu.

A wide range of hangers manufactured by us has application in many branches.
A particular emphasis is placed on serving fashion industry, hotel branch and interior design. Retailers (large retail
chains), wholesalers and individual clients are a separate group to which we address our offer. We would like to
emphasize that our products are fully manufactured in Poland in our plant.
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O NAS/ABOUT US
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Zakład dawniej

The plant before

Zakład dzisiaj

The plant nowadays

Od lat 20-tych zeszłego wieku na terenach obecnego zakładu w Gorlicach prowadzono drobną wytwórczość
wyrobów z drewna.
Po II wojnie światowej nieruchomości te stały się własnością Skarbu Państwa tworząc podwaliny zakładu
produkcyjnego zajmującego się w początkowym okresie działalności głównie przecieraniem surowca tartacznego i
produkcją wieszaków odzieżowych.
Do 1963 roku zakład został w znacznym stopniu rozbudowany i zmodernizowany, a ZPD FOREST stał się
przedsiębiorstwem wielozakładowym z własnymi tartakami, produkującym dodatkowo parkiet oraz meble
kuchenne.
Początkiem lat 90-tych odłączono zależne spółki od zakładu i wdrożono program restrukturyzacji, co skutkowało w
maju 2001 powołaniem spółki pracowniczej o obecnej nazwie Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
FOREST sp. z o.o.

Since the 20-ties of the last century a small manufacture of wooden products operated in the area of the
current plant in Gorlice.

After World War II the estate became the property of the State Treasury which laid foundations of the production
plant mainly processing the raw timber and manufacturing clothes hangers in the early years.

Forest

Up to 1963 the plant underwent a considerable extension and modernization, with ZPD FOREST becoming an
enterprise spanning a number of facilities with its own sawmills, producing also parquet flooring and kitchen
furniture.
In the early 1990s subsidiaries were detached from the plant and a programme of restructuring implemented,
resulting in May 2001 in the formation of a company encompassing employee ownership with the current name of
Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego FOREST sp. z o.o.

Gorlice
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Zasadnicza część oferty produktowej dotyczy drewnianych wieszaków odzieżowych wykonywanych w
rozmaitych wersjach i wykończeniach.
Pozostała sfera działalności opiera się na szerokiej gamie
tradycyjnych drewnianych wyrobów do kuchni, w tym desek
kuchennych, pojemników do przechowywania pieczywo
oraz przyborów kuchennych.
Zatrudniamy około 250 osób i jesteśmy jednym z
największych tego typu zakładem w Europie. Lata
nieprzerwanej tradycji nie tylko uczyniły z firmy Forest lidera
w produkcji odzieżowych wieszaków na rynku polskim, lecz
również ważnego gracza na rynku europejskim. Swoje
wyroby eksportujemy do wielu krajów Unii Europejskiej,
Japonii, Szwajcarii, Rosji, na Ukrainę. Udział eksportu w
całkowitej produkcji firmy to ponad 77%. Jednym z naszych
czołowych odbiorców jest firma IKEA.
Naszym celem jest sukces Klienta poprzez dostarczenie mu
produktów najwyższej klasy, dostosowanych do Jego
potrzeb i wymogów.

The core product range relates to wooden clothes
hangers and stands of various versions and finishes.
The remaining sphere of activity is based on wide range of
traditional wooden products for the kitchen, including
boards, breadbins and kitchen utensils.
We employ c. 250 people and are one of the largest of this
type of plant in Europe. Years of uninterrupted tradition have
made Forest not only a leader in the production of clothes
hangers and stands on the Polish market, but also a major
player on the European market. We export our wares to
many of the countries of the European Union, as well as to
Japan, Switzerland, Russia and Ukraine. The share of export
in the total production of the firm is over 77%. One of our
foremost recipients is IKEA.
Our goal is the success of the customer through provision of
the highest class of product, well adapted to customer’s
needs and requirements.

www.forest.gorlice.pl
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O WYROBACH/ABOUT PRODUCTS

Forest
Gorlice

Podstawowym materiałem do produkcji naszych
wyrobów jest drewno bukowe, ale dysponujemy także
Od 1998 roku posiadamy Certyfikat FSC® (The Forest
Stewardship Council), który stanowi zapewnienie dla
odbiorców wyrobu finalnego, oznaczonego logiem FSC, że
produkt jest pozyskiwany z drewna pochodzącego z
odpowiedzialnej gospodarki leśnej, łącząc przy tym troskę o
środowisko oraz interesy kontrahentów. Niewielką ilość
d r e w n a o d p a d o w e g o w y ko r z y s t u j e m y w c y k l u
produkcyjnym do ogrzewania hal i suszarni, staramy się tym
samym redukować zużycie innych paliw i zanieczyszczeń
jakie mogą powodować.
Atesty wydane przez Państwowy Zakład Higieny
dopuszczają do kontaktu z żywnością wszystkie
produkowane przez firmę Forest deski do krojenia,
pojemniki do przechowywania pieczywa, oraz drobną
galanterię kuchenną.

The basic material for the production of our wares is
beechwood, but we have at our disposal also ash, oak
Since 1998 we have been certified by the FSC® (Forest
Stewardship Council), an assurance for recipients of an end
product marked with the FSC logo that the product is
acquired from wood derived from responsible forest
management, combining with it concern for the environment
and the interests of partners. A small amount of waste wood
is utilized in the production cycle for hall and drying room
heating in an effort to reduce the consumption of other fuels
and the pollution which they can cause.

Seals of approval issued by the National Institute of Hygiene
allow all chopping boards and bread bins produced by Forest,
as well as small kitchen accessories, to come into contact
with food.
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KROJENIE/CUTTING
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DO-1, DO-3/P
wymiary/size: 240x14 mm, 305x18 mm

8

DO-1E , DO-2E
wymiary/size: 230x16 mm, 270x16 mm

DR-340

DR-390K, DR-440K

wymiary/size: 340x150x8 mm

wymiary/size: 390x200x15 mm,

A-400

A-550

wymiary/size: 400x280x18 mm

wymiary/size: 550x320x30 mm

www.forest.gorlice.pl
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D-23E, D-28E, D-33E
wymiary/size: 230x150x16 mm, 280x190x16 mm,
330x230x16 mm

D-34E
wymiary/size: 340x240x18 mm

DPE-390

DPU-390

wymiary/size: 390x230x18 mm

wymiary/size: 390x270x18 mm

DP-450IT

DP-390/N, DP-490/N

wymiary/size: 450x300x25 mm

wymiary/size: 390x250x30 mm, 490x300x30 mm

www.forest.gorlice.pl
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DPch-390/N
wymiary/size: 390x250x20 mm

DS-230K
wymiary/size: 230x150x10 mm

DS-275K

DE-345

wymiary/size: 275x150x10 mm

wymiary/size: 345x220x15 mm

D-28 E, D-33 E Kolor
wymiary/size: 280x190x16 mm, 330x230x16 mm
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łyżka z okrągłą rączką / round handle spoons
wymiary/size: 200x55 mm, 250x55 mm

łyżka ażurowa / pierced spoon
wymiary/size: 300x55 mm

300x55 mm, 350x55 mm, 400x55 mm
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łyżka z płaską rączką / flat handle spoons
wymiary/size: 240x65 mm, 318x85 mm

łopatka prosta / stright spatula
wymiary/size: 280x53 mm

łopatka skośna / slanting spatula
wymiary/size: 280x53 mm

łopatka ażurowa / pierced spatula
wymiary/size: 280x53 mm
www.forest.gorlice.pl
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kopystka / regional spoon
wymiary/size: 265x52 mm, 310x56 mm

widelec 3-zębny / 3-teeth fork
wymiary/size: 280x53 mm

mątewka / Whisks
wymiary/size: 205x45 mm, 273x54 mm

kula do ucierania / dough bowl
wymiary/size: 308x57 mm

tłuczek do ziemniaków / potato beater

tłuczek do mięsa / meat mallet
wymiary/size: 290x90 mm

wymiary/size: 310x52 mm

www.forest.gorlice.pl
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tłuczek z metalową nakładką / meat mallet MM
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wymiary/size: 300x106 mm

wałek do pizzy / pizza rolling pins
wymiary/size: 450x40 mm, 500x50 mm

wałek do ciasta / rolling pins
wymiary/size: 390x60 mm

wałek do mięsa / meat rolling pins
wymiary/size: 280x54 mm, 450x63 mm

szczypce / pliers
wymiary/size: 227 mm, 320 mm

pędzelek do ciasta / brush
wymiary/size: 180 mm
www.forest.gorlice.pl
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pałeczka do miodu / honey dip
wymiary/size: 175x27 mm

dziadek do orzechów / nutcracker
wymiary/size: 125x60 mm

nożyk do masła / butter knife
wymiary/size: 180 mm

młynek Agni / mill Agni
wymiary/size: 160x55 mm, 200x55 mm

młynek Iga / mill Iga
wymiary/size: 160x55 mm, 200x55 mm

stolnica / pastry board
wymiary/size: 600x400x40 mm, 700x500x40 mm
www.forest.gorlice.pl
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PRZECHOWYWANIE/STORAGE
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deska z kloszem / board with a cover
wymiary/size: 280x200x110 mm

chlebak z drewniana żaluzją / bread bin-wooden roll-top
wymiary/size: 300x200x160 mm, 400x277x180 mm

chlebak z klapą / bread bin - board-shutter
wymiary/size: 400x277x180 mm

chlebak z klapą i wikliną / bread bin - wicker-shutter
wymiary/size: 400x277x180 mm

chlebak Rainbow / bread bin Rainbow
wymiary/size: 390x250x210 mm
16
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stojak na noże Moskwa / knife stand Moskwa
wymiary/size: 250x140x145 mm

stojak na noże Berlin / knife stand Berlin
wymiary/size: 280x155x75 mm

pudełko na przyprawy / spice box
wymiary/size: 280x155x70 mm

stojak na ręczniki papierowe / paper towel holder
wysokość/height: 340 mm
średnica podstawy/dimension: 130 mm

www.forest.gorlice.pl
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SERWOWANIE/SERVING
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pizza DOP-350, DOP-400, DOP-450
wymiary/size: 350x15 mm, 400x18 mm, 450x18 mm

pizza DOP-400 stojak / stand
wymiary/size: 400x18 mm, 280x60 mm (podstawka)

pizza DOP-500
wymiary/size: 390x250x210 mm

pizza DRO-455/305
wymiary/size: 250x140x145 mm
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taca Bruno / tray Bruno
wymiary/size: 500x390x45/55 mm

taca Selma / tray Selma
wymiary/size: 480x360x20/70 mm

taca Miranda / tray Miranda
wymiary/size: 530x385x250/45 mm

talerz obrotowy / rotary plate
średnica/dimension: 350 mm

www.forest.gorlice.pl
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OPCJE WYKOŃCZEŃ/FINISHING OPTIONS
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Drewno / Wood
Dostępne gatunki drewna: bukowe, jesionowe, dębowe.
Wyroby z drewna użytkowane w kuchni wymagają specjalnej konserwacji. Impregnacja polega na zabezpieczeniu
drewna stosując olej parafinowy dla ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych na strukturę i konstrukcję
wyrobów. Poprawia to znacznie żywotność produktu. Instrukcja użytkowania dołączana do produktu informuje o
zasadach impregnacji.
Available wood species: beech wood, ash wood, maple wood, oak wood.
Wooden products used in the kitchen require special maintenance.
Security involves impregnation of wood with a paraffin oil for protection against external influences on the
structure and design of products. It improves the life of product. Instructions for use included with the product
inform about the principles of impregnation.

buk / beech

dąb / oak

jesion / ash

Kolory / Colours
Dostępne kolory chlebaków z żaluzją / Available colors of bread bins with wooden roll-top

miodowy

oranż

jasny orzech

ciemny orzech

mahoń

honey

orange

light walnut

dark walnut

mahogany

wenge

Dostępne kolory chlebaków Rainbow / Available colors of Rainbow bread bins

biały / white
20

czerwony / red

srebrny / silver

www.forest.gorlice.pl
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Nadruki / Prints
Produkt to również wizytówka firmy, ważny element budowania świadomości marki. Zapewniany w tym zakresie
kompleksową obsługę procesu personalizacji produktów. Posiadamy własny dobrze wyposażony park maszynowy,
a w naszej ofercie dostępne są następujące metody znakowania produktów:
The product is also a calling card for the firm, a major element in building brand awareness. In this regard we provide
comprehensive support for the process of product personalization. We are equipped well, with our own machines,
and offer the following methods of product marking:

Grawerowanie laserem / Laser

Wypalenie przy użyciu matrycy / Heat burn sign

Konfekcjonowanie / Composing
Deski oraz galanterię kuchenną możemy dowolnie konfekcjonować (folia, skin-pack, gift-boxy). Możliwe jest także
opracowanie lub drukowanie wg gotowego projektu etykiet kodowych, marketingowych, kartoników lub banderol
do setowania produktów.
Boards and kitchen accessories can be packaged as preferred. It is also possible to draw up or print to a ready design
labels for codes or marketing, as well as boxes or bands for grouping products.

tekturowa podkładka, folia termokurczliwa

SkinPack

Folia/Shrink wrapping
folia termokurczliwa, etykieta marketingowa

articles packed in special cardboard overlaps called Skin-Pack

board in shrink-wrapping, marketing leaflet

www.forest.gorlice.pl
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MIEJSCE NA NOTATKI/WRITING PLACE
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Forest Gorlice Sp. z o.o.
Adres: ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice, Polska
Telefon: 0048 /18/ 353 76 60
Tel./fax: 0048 /18/ 353 56 23
Fax: 0048 /18/ 353 51 95
Dział sprzedaży (eksport): 0048 /18/ 353 62 65
Dział sprzedaży (kraj): 0048 /18/ 353 76 64
Dział jakości: 0048 /18/ 353 90 19
Dział zaopatrzenia: 0048 /18/ 353 90 23 lub 353 90 24
e-mail: biuro@forest.gorlice.pl
www: www.forest.gorlice.pl
sklep internetowy: www.forestgorlice.home.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy Kraków KRS 0000037595, Kapitał zakładowy: 1.233.000 PLN
NIP: 738-18-75-324, REGON: 492686520
Nr konta bankowego: PKO BP O/Nowy Sącz 4 05 1020 3453 0000 8002 0147 5664

