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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

Forest
Gorlice

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.
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Podstawowym materiałem do produkcji naszych wyrobów jest drewno bukowe, ale dysponujemy także
jesionowym, dębowym i jaworowym.
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
drewna odpadowego wykorzystujemy w cyklu produkcyjnym do ogrzewania hal i suszarni, staramy się tym samym
redukować zużycie innych paliw i zanieczyszczeń jakie mogą powodować.
Dbamy, aby materiały wykorzystywane do produkcji były bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego. Lakiery i
rozcieńczalniki kupujemy w firmie Plantagchemie GmbH oraz Oli-Lacke GmbH, lakier antypoślizgowy-Mankiewicz
Gebr.&Co., a bejce proszkowe w firmie Weilburger Coatings GmbH).

The basic material for the production of our wares is beechwood, but we have at our disposal also ash, oak and
sycamore.
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.
We take care that materials used for production are safe for people as well as the natural environment. Varnishes
and thinners are purchased from Plantagchemie GmbH and Oli-Lacke GmbH, non-slip varnish from Mankiewicz
Gebr.&Co. and wood stain powder from Weilburger Coatings GmbH.
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KOSZULE, BLUZKI/SHIRTS, BLOUSES
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model: 2 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 406 mm
grubość/thickness: 8 mm

model: 2 G
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 420 mm
grubość/thickness: 10 mm

model: 321 H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 430 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: 129 H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm,410 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: OK-21 H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm,410 mm
grubość/thickness: 13 mm
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model: 146 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm,410 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 146 G
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm,410 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 166
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: D 1
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 415 mm
grubość/thickness: 10 mm

model: SK-420/14
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 420 mm,480 mm
grubość/thickness: 14 mm

www.forest.gorlice.pl
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GARNITURY, GARSONKI/SUITS
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model: 256 R
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 450 mm, 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: 256 RN
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 450 mm, 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: B-46 R
profil/shape: bryłowy/solid
długość/length: 450 mm, 380 mm
szerokość ramion/shoulder: 50 mm, 40 mm

model: B-105 R
profil/shape: bryłowy/solid
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 45 mm
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model: 147-41/30-355
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 30 mm

model: 246-355
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: B-105-355
profil/shape: bryłowy/solid
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 45 mm
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PŁASZCZE, KURTKI/COATS, JACKETS
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model: 147-41//30
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 30 mm

model: 246
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 450 mm, 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: 246 OK
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 450 mm, 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: 246 OK/płaski
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 450 mm, 430 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 55 mm, 45 mm

model: L-OK-45
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 50 mm, 38 mm
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model: B-45
profil/shape: bryłowy/solid
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder: 50 mm, 40 mm

model: 506
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 450 mm
grubość/thickness: 18 mm

model: B-105
profil/shape: bryłowy/solid
długość/length: 450 mm, 410 mm
szerokość ramion/shoulder : 45 mm, 20 mm

model: 502
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 450 mm
grubość/thickness: 22 mm

model: 508 A
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 425 mm
grubość/thickness: 20 mm
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SPODNIE, SPÓDNICE/PANTS, SKIRTS

Forest
Gorlice

model: L-25
długość/length: 250 mm, 300 mm, 350 mm

model: LF-26/40
długość/length: 260 mm

model: 370 R
długość/length: 370 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 4 Pants
długość/length: 300 mm
szerokość/width: 445 mm
grubość/thickness: 15 mm
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model: L-380 B
długość/length: 380 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 370-355
długość/length: 370 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: L-350/3
długość/length: 350 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 3 Skirts
długość/length: 300 mm
szerokość/width: 445 mm
grubość/thickness: 15 mm

model: SKLm-420/14
długość/length: 420 mm
grubość/thickness: 14 mm
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WIELOFUNKCYJNE/MULTIFUNCTIONAL

Forest
Gorlice

model: 5
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 406 mm
grubość/thickness: 8 mm

model: 320 H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 430 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 139
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm, 410 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: 129-355
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm,410 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: 139 HR
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm,410 mm
grubość/thickness: 13 mm
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model: OK-21 H-355
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm, 410 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: OKRN H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm, 410 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: 156
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm, 410 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 156 HJ
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm,410 mm
grubość/thickness: 12 mm
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STOJAKI/STANDS

Forest
Gorlice

stojak ubraniowy Kastor/valet stand Kastor
wysokość/height: 1035 mm
wieszak/hanger: 450 mm
podstawa/base: 420 mm

stojak ubraniowy Hektor/valet stand Hektor
wysokość/height: 1140 mm
wieszak/hanger: 440 mm
podstawa/base: 360 mm
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stojak ubraniowy ASP 2/valet stand ASP 2

stojak ubraniowy Nomad/valet stand Nomad
wysokość/height: 1070 mm
wieszak/hanger: 430 mm
podstawa/base: 350 mm

wysokość/height: 1290 mm
wieszak/hanger: 470 mm
siedzisko/seat: 440 mm

stojak na walizki/luggage rack
wysokość/height: 530 mm
szerokość/width: 632 mm
głębokość góra/depth up: 550 mm
głębokość spód/depth bottom: 650 mm

www.forest.gorlice.pl
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DLA HOTELI/FOR HOTEL FURNISHING
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model: 320 H S+Z
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 430 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 321-355 S+Z
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 430 mm
grubość/thickness: 12 mm

model: 139 HR S+Z
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm
grubość/thickness: 13 mm
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model: 129-355 S+Z
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm
grubość/thickness: 13 mm

model: 5 H S+Z
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 406 mm
grubość/thickness: 8 mm

model: OKRN H S+Z
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 445 mm
grubość/thickness: 13 mm
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DLA DZIECI/KIDZONE
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model: 2-30 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 300 mm, 340 mm
grubość/thickness: 8 mm
model: 1/27 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 270 mm, 330 mm
grubość/thickness: 9 mm

model: D-12 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 340 mm
grubość/thickness: 10 mm
model: 3/200
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 220 mm, 280 mm
grubość/thickness: 9 mm

model: 1210 H
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 300 mm
grubość/thickness: 10 mm

model: 139-30 H
profil/shape: formowany/shaped
długość/length: 300 mm, 340 mm
grubość/thickness: 10 mm
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kółko na apaszki/scarves circle
profil/shape: płaski/flat
śred.zew./outer: dia.120 mm
śred.wew./inner: dia. 95 mm
grubość/thickness: 12 mm

wieszak na krawaty/tie hanger
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 225 mm
grubość/thickness: 10 mm
model: KSP
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 590 mm
grubość/thickness: 15 mm

wieszak na apaszki/scarves hanger
profil/shape: płaski/flat
długość/length: 440 mm
grubość/thickness: 15 mm

www.forest.gorlice.pl
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OPCJE WYKOŃCZEŃ/FINISHING OPTIONS
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Wszystkie wieszaki przedstawione w naszym katalogu, zostały wyprodukowane z polskiego drewna bukowego i
zabezpieczone bezbarwnym lakierem. Jest to nasza standardowa wersja wykończenia produktów. Inne gatunki
drewna, rodzaje wykończeń, kolorystyka oraz dostępne akcesoria metalowe przedstawiamy poniżej.
All hangers presented in our catalogue, are made from Polish beech wood and protected with clear lacquer. This is
how we finish our products as standard. Other available wood species, finishes, colours and metal accessories are
presented below.

Wykończenie / Finishing
D o s t ę p n e g a t u n k i d re w n a : b u ko w e ,
jesionowe, klonowe, dębowe / Available wood
species: beech wood, ash wood, maple wood, oak wood

buk surowy

buk lakierowany

jesion lakierowany

jesion lakierowany

dąb lakierowany

beech, raw

beech, varnished

ash, varnished

ash, varnished

oak, varnished

Dostępne opcje lakierowania: pół matowe
(standard), matowe, połysk, wysoki połysk,
bardzo wysoki połysk / Available painting options:
half mat (standard), mat, gloss, high gloss, very high gloss

Kolorystyka / Colouring
Bejce - Widoczna naturalna
struktura drewna, kolory
według standardowego
wzornika lub indywidualnych
zapytań / Stains - Visible natural
wood grain, colors in accordance to
the colour pallette or individual
inquiries

biały WW

wiśnia

jasny orzech

ciemny orzech

mahoń

white washed

cherry

light walnut

dark walnut

mahogany

wenge

biały

srebrny

czarny

czarny połysk

white

silver

black

black gloss

Lakiery kryjące - Niewidoczna naturalna
struktura drewna, kolory wg skali RAL lub NCS
/ Fully covering enamels - Not visible wood grain, fully
covering enamels in accordance to the RAL or NCS scale

Po s t a r z a n i e - Do s t ę p n e m e t o d y
postarzania wieszaków: przecieranie,
stary brąz, obijanie / Available methods of
hangers aging: wear-through effect (ash wood), old
brown, bumping effect.

przecieranie / wear effect

Floki - Niewidoczna
naturalna struktura drewna,
kolory według wzornika
floków / Flocks - Not visible
wood grain, flocked in
accordance to the colour pallette

24
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stary brąz / old brown

obijanie / bumping effect

Soft Touch - Zastosowany lakier pozwala
uzyskać aksamitną powierzchnię
lakierowania. Kolory: czarny/biały / Rubber
coating - Applied lacquer allows to get velvety
coating. Colours - white/black

Forest
Gorlice

Akcesoria metalowe / Metal accessories
Haki/Hooks
nr / no. 1
niklowany / nickel-plated hook
ø 3.4 mm

nr / no. 92
mosiądzowany / brass-plated
ø 4 mm

nr / no. 5
mosiądzowany / brass-plated
ø 3.4 mm

nr / no. 90
czarny / black
ø 4 mm

nr / no. 84
niklowany / nickel-plated
ø 4 mm

nr / no. 12
niklowany / nickel-plated
ø 6 mm

nr / no. 64
nikiel matowy / nickel-mat
ø 4 mm

nr / no. 6
mosiądzowany / brass-plated
ø 6 mm

Poprzeczki metalowe / Metal bars
niklowana / nickel-plated
klipsy / clips: 60x20 mm
długość / length: 250 mm, 300 mm, 350 mm
nikiel matowy / nickel-mat
klipsy / clips: 60x20 mm
długość / length: 250 mm, 300 mm, 350 mm
mosiądzowana / brass-plated
klipsy / clips: 60x20 mm
długość / length: 250 mm, 300 mm, 350 mm
czarna / black
klipsy / clips: 60x20 mm
długość / length: 250 mm, 300 mm, 350 mm

niklowana / nickel-plated
długość / length: 355 mm

niklowana / nickel-plated
PCV
długość / length: 330 mm

Sztyfty, zaczepy / Pins, rings
nr / no. 82, 50
niklowany / nickel-plated ø 3.4 mm
długość / length: 75 mm, 55 mm

nr / no. 30
mosiądzowany / nickel-plated
ø 3.4 mm, długość / length: 75 mm

nr / no. 16
niklowany / nickel-plated
ø 38 mm

nr / no. 31
mosiądzowany / brass-plated
ø 38 mm

www.forest.gorlice.pl
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Klipsy boczne / Side clips

niklowany/nickel-plated 50x17 mm

niklowany/nickel-plated 60x20 mm

nikiel matowy/nickel-mat 60x20 mm

mosiądzowany/brass-plated 60x20 mm

czarny/black 60x20 mm

Poprzeczki drewniane / Wooden bars

standardowa / standard
lakierowana / lacquered

z wężem PCV

/ with PVC

tube

dostępne kolory węża:
przezroczysty, beżowy,
czarny, biały / possible PVC
colours: transparent, beige,

z gumką

/ with ribbed strip

dostępne kolory
gumki: szara, czarna,
biała / possible colours:

flokowana / flocked
kolory wg wzornika
floków / flock colours in
accordance to the colour pallette

gray, black, white

Antypoślizg / Non-slip

gumki na ramionach

nakładka silikonowa

ribbed strips

slipnot

dostępne kolory gumki: szara,
czarna, biała / possible colours: gray,
black, white

26

lakier antypoślizgowy

flokowanie ramion

non-slip coating

flocked shoulders
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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:
tampodruk jednokolorowy / one colour pad-print
standardowe kolory: czarny, biały, srebrny, złoty,
pozostałe wg skali Pantone / standard colors: black, white,
silver, gold, the other in accordance to the Pantone pallette

tampodruk dwukolorowy / two colours pad-print
standardowe kolory: czarny, biały, srebrny, złoty,
pozostałe wg skali Pantone / standard colors: black, white,
silver, gold, the other in accordance to the Pantone pallette

laser / laser

termodruk srebrny / silver hot foil-print
standardowe kolory folii: srebrny, złoty / standard foil
colors: silver, gold

termodruk złoty / golden hot foil-print
standardowe kolory folii: srebrny, złoty / standard foil
colors: silver, gold

Konfekcjonowanie / Composing

Wieszaki możemy setować po kilka sztuk za pomocą barwnych
papierowych mankietów, opasek zaciskowych PCV.
We can put some hangers in sets with colourful cardboard sleeve, PVC band clips.
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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

