
INTERKRES 
ZAKŁAD PRODUKCJI

MEBLI TAPICEROWANYCH



PL ENNOWE WYZWANIA 
TO DLA NAS NOWE MOŻLIWOŚCI

WE TRANSLATE NEW CHALLENGES
INTO NEW OPPORTUNITIES
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OUR STORY 

NASZA 
HISTORIA

PL ENJesteśmy  firmą rodzinną założoną  w 1991 roku 
w Sitańcu koło Zamościa. Zaczynaliśmy od handlu 
tkaninami i półfabrykatami, następnie uruchomiliśmy 
produkcję prostych mebli tapicerowanych by  
z  czasem tworzyć skomplikowane produkty dla 
czołowych światowych marek. 

Wyróżnia nas w  100% polski kapitał oraz 
połączenie  dbałości  o rzemiosło z najnowszymi 
technologiami. Nasze produkty, dzięki wysokiej 
jakości i  staranności wykonania,  cieszą się 
dużym uznaniem w kraju i poza jego granicami. 
Nie stawiamy sobie też granic  w asortymencie, 
tworząc meble tradycyjne i  nowoczesne, 
sprawdzające się w wielu przestrzeniach. 

Nasze meble cechuje niepowtarzalność, bo tacy 
są właśnie nasi Zleceniodawcy. Każdy z  nich 
traktowany jest indywidualnie  i od momentu 
przekroczenia progu salonu Interkres otaczany 
fachową opieką.

We are a family-run business, founded in 1991 in 
Sitaniec, near Zamość. We started with trading 
in fabrics and semi-finished products, after that 
we started manufacturing simple upholstered 
furniture, only to advance to creating complicated 
designs for the world leading brands.

We are distinguished by 100% Polish capital and 
a  combination of care for craftsmanship with 
the latest technologies. High quality and careful 
workmanship of out products makes them highly 
appreciated, both in the country and abroad. We 
also set no limits in our assortment, creating 
traditional and modern furniture that works well 
in a wide range of spaces. 

Our furniture is unique, because our Contractors 
are also unique. We treat every contractor 
individually, and the moment they go through the 
door of an Interkres shop, they are surrounded by 
our professional care.
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OUR POSSIBILITES

NASZE 
MOŻLIWOŚCI

PL ENWYSOKA JAKOŚĆ I WYBÓR SUROWCÓW
Pracujemy z różnymi materiałami, tworząc  meble drewniane, 
tapicerowane, z zastosowaniem sklejki, skóry, stelaży 
metalowych i innych surowców, które pozwalają na 
stworzenie wyjątkowych projektów. Oferujemy całą 
gamę wysokiej jakości pokryć o zróżnicowanych wzorach  
i kolorystyce. Wybór surowców nas nie ogranicza, ponieważ 
zawsze priorytetem jest jakość. Dlatego wszystkie materiały 
i komponenty związane z procesem produkcyjnym pochodzą 
jedynie od renomowanych producentów i spełniają wszelkie 
wymagania norm ekologicznych.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU
Możemy pochwalić się  nowoczesnym parkiem maszynowym 
i najnowszymi technologiami, ale największym powodem do 
dumy jest nasz zespół. Wiedza w połączeniu z doświadczeniem 
zdobywanym przy pracy ze światowej sławy projektantami 
sprawiają, że wdrożenie najbardziej skomplikowanych projektów 
staje się rzeczywistością. Jako firma rodzinna dbamy też   
o jakość relacji, bo wiemy, że przedkłada się ona na jakość 
naszych mebli. Zaufani fachowcy i tradycja pokoleń to gwarancja 
dobrze wykonanej pracy.     

PROJEKTY INDYWIDUALNE I NIETYPOWE
Wyróżnia  nas szeroki asortyment mebli i brak ograniczeń 
w zakresie doboru surowców produkcyjnych. Lubimy pracę 
z nietypowymi materiałami, a niestandardowe  projekty są 
wyzwaniem, które chętnie podejmujemy dzięki znajomości 
rzemiosła i  zapleczu technologicznemu. Wykonujemy 
pojedyncze egzemplarze, zgodnie z  zamysłem projektanta, 
by spełnić nie tylko potrzeby, ale także marzenia.  

HIGH QUALITY AND SELECTION OF RAW MATERIALS
We work with various materials, creating wooden and 
upholstered furniture, made of plywood, leather, metal 
frames and other raw materials, allowing us to create 
unique designs. We offer a  wide range of high-quality 
coverings, with various designs and colours. We are not 
limited by selection of raw materials, because quality 
is always our priority. Therefore, all materials and 
components connected with the manufacturing process 
are sourced exclusively from reputable manufacturers and 
meet all the requirements of ecological standards.

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF OUR TEAM
We can say a  lot about our state-of-the-art machine park, 
and the newest technologies we apply, but it’s our team that 
we’re most proud of. Knowledge combined with experience 
acquired while working with world-renowned designers, 
makes the implementation of the most complex projects 
a reality. As a family company, we also care about the quality 
of relationships, because we know that it translates into the 
quality of our furniture. Trusted professionals and the tradition 
of generations are the guarantee of a job well done.   

INDIVIDUAL AND ATYPICAL PROJECTS
What makes us stand out is our wide range of furniture and 
lack of limitations in the selection of raw materials. We enjoy 
working with atypical materials, and non-standard projects 
are a challenge that we are willing to take, thanks to our 
knowledge of the craft and technical facilities. We make 
single copies, in accordance with the designer’s intention, to 
meet not only the needs, but also the dreams.  



MORE INFORMATION
WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji oraz zdjęcia do wszystkich 
naszych najważniejszych realizacji znajdziesz 
na naszej stronie internetowej, Facebooku 
lub Instagramie.  

www.interkres.pl

For more informations and photos of our 
most important realizations please visit us 
on our website, fanpage on Facebook or 
Instagram. 

www.interkres.pl
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Branża gastronomiczno-hotelarska przyciąga klientów przed wszystkim 
jakością świadczonych usług i  atrakcyjną lokalizacją. Wszyscy mamy 
swoje ulubione miejsca, w  których czujemy się dobrze i  do których 
chcemy wracać. Co sprawia, że dana przestrzeń ma moc przyciągania? 
Z  pewnością jest to jej aranżacja. Wyposażamy obiekty w  meble 
dopasowane do każdego stylu, zgodne z zamysłem i  linią projektanta. 
Proponujemy profesjonalne doradztwo w  zakresie organizacji  
i projektowania mebli zgodnie z zasadami ergonomii oraz najnowszymi 
trendami w branży meblarskiej. 

Poczekalnie, lobby, korytarze i inne miejsca w budynkach użyteczności 
społecznej, zgodnie z  definicją mają szczególne  znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb, poprawy jakości życia i sprzyjania nawiązywaniu 
kontaktów społecznych. To socjologiczne wytłumaczenie brzmi poważnie, 
ale ma prosty przekaz – powinniśmy się czuć dobrze w każdym miejscu, 
także tym, w którym jesteśmy tylko mimochodem. Wspólnie możemy 
zadbać, żeby te często niezauważane przestrzenie zagospodarować  
w sposób funkcjonalny i zgodny z estetyką budynku.  

Jaką jeszcze przestrzeń moglibyśmy Ci pomóc zaaranżować? 
Czy zapomnieliśmy wspomnieć o miejscu, które Cię interesuje?  
Nie ma  problemu. Jak wspominaliśmy, wyzwania to nasza specjalność. 
Daj nam pomysł, a my go wykonamy!

The gastronomy and hotel industries attract customers primarily with 
the quality of services provided and an attractive location. We all have 
our favorite places, where we feel well, and where we want to come 
back. What makes a space attractive? It is certainly its arrangement. 
We equip objects with furniture matching every style, in line with the 
intention and line of the designer. We offer professional advice on the 
organization and design of furniture in accordance with the principles 
of ergonomics, and the latest trends in the furniture industry. 

Lounges, lobbies, corridors and other places in social buildings, per 
se, are of particular importance for meeting our needs, improving 
the quality of life and fostering social networking. This sociological 
explanation sounds serious, but it conveys a  simple message - we 
should feel well in every place, including the ones that we are just 
casually passing. Together, we can ensure that these often unnoticed 
spaces are functional and consistent with the aesthetics of the entire 
building.

Are there other spaces that we could offer our design assistance for? 
Did we forget to mention a place of your personal interest? 
No problem. As mentioned before, challenges are our specialty.  
Just throw us an idea, and we will execute it!FOR WHOM OUR OFFER IS?

HOTELE, RESTAURACJE & SKLEPY HOTELS, RESTAURANTS & SHOPS

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PUBLIC SPACE

INNE? MISCELLANEOUS?DO KOGO KIERUJEMY 
NASZĄ OFERTĘ? 



12 13



14 15

HOW WE WORK? 

ANY QUESTIONS?

JAK DZIAŁAMY? 

MASZ PYTANIA? 

Podany proces jest tylko przykładem tego, jak 
działamy. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania lub 
chciałbyś skonsultować któryś z kroków bezpośrednio 
z nami – czekamy na kontakt! Zrobimy wszystko, aby 
nasza współpraca była jak najbardziej owocna.

Czy w Twojej głowie urodził się już pomysł na 
to , co możemy razem stworzyć? Świetnie! 
Skonsultuj się z naszym działem projektowym 
i  przedstaw nam swoją wizję.  Ale jeśli nie 
masz jeszcze pomysłu albo masz wątpliwości 
- nic straconego! Nasi specjaliści chętnie 
podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w  celu stworzenia mebli według Twoich 
oczekiwań.

Mamy projekt i koncepcję wykonania. Teraz 
wszystko w rękach naszych fachowców.  
W takim razie do dzieła!

Twój mebel powinien być dopasowany do 
Twoich potrzeb. Podziel się z  nami swoją 
koncepcją, a nasi specjaliści z chęcią pomogą 
wybrać najlepsze rozwiązanie i  materiały.   
Tak, abyśmy wspólnie osiągnęli najlepszy 
efekt!

The aforementioned process is just an example of our 
activities. However, if you have any questions or would 
like to consult any of the steps directly with us - we 
look forward to hearing from you! We will do our 
best to make our cooperation as fruitful as possible. 

Was the idea for what we can create 
together already born in your head? Great! 
Consult our design department and present 
your vision to us. But if you don’t have an 
idea yet, or are in doubt - nothing is lost! 
Our specialists will be happy to share their 
knowledge and experience in order to 
create furniture to meet your expectations. 

We have a design and a manufacturing 
concept. Now everything is in the hands of 
our craftsmen. We can get to work!

Your furniture should be tailored to your 
needs.Share your concept with us, and 
our specialists will be happy to help you 
select the best solutions and materials.  
This will allow us to get the best result 
jointly!

KROK 2 / STEP 2

KROK 4 / STEP 4

KROK 1 / STEP 1

KROK 3 / STEP 3

PROJEKT

PRODUKCJA

INDYWIDUALIZACJA

TWÓJ PRODUKT JEST GOTOWY!

DESIGN

MANUFACTURING

INDIVIDUALISATION

YOUR PRODUCT IS READY!
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TAKE A LOOK AT OUR PORTFOLIO

ZAPOZNAJ SIĘ 
Z NASZYM PORTFOLIO
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YOUR VISION. OUR EXECUTION.
TWOJA WIZJA. NASZE WYKONANIE.

PL ENWiesz już, co nasz wyróżnia? Patrzymy 

w  przyszłość, ale nie zapominamy o  tradycji. 

Łączymy dobre rzemieślnictwo z  nowoczesnymi 

technologiami. Jesteśmy konkurencyjni jeśli chodzi 

o  możliwości produkcyjne, wybór materiałów oraz  

zindywidualizowane podejście do klienta. Oferujemy 

szeroki zakres usług – towarzyszymy Ci podczas 

całego projektu wdrożeniowego Twojej wizji. 

Odpowiadamy na pytania, rozwiewamy wątpliwości, 

służymy fachową poradą. 

Dość o nas, co u Ciebie? W czym możemy Ci pomóc? 

Chcesz wiedzieć, jak przekuć Twój pomysł na 

rzeczywistość? Chętnie połączymy siły, by stworzyć 

coś wyjątkowego. Zapraszamy do współpracy! 

Napisz do nas 

projektanci@intekres.pl

Write to us

designers@intekres.pl

So you already know what makes us stand out? We 

into the future, while not forgetting about tradition. 

We combine good craftsmanship with modern 

technologies. We are competitive when it comes 

to production capabilities, choice of materials and 

our individualized approach to the customer. We 

offer a wide range of services - we will guide you 

throughout the entire implementation project of 

your vision. We answer questions, dispel doubts, 

offer professional advice. 

Enough about us, and how are you today? How can 

we help you? Do you wish to know how to turn your 

idea into reality? We are happy to join forces and 

create something unique. We are looking forward to 

work with you! 



Adres siedziby:
Sitaniec 126

22-400 Zamość 

(+48) 84 616 69 46
biuro@interkres.pl


