
BRZOZOWE I BUKOWE  
LISTWY SPRĘŻYNUJĄCE

produkty naturalne i przyjazne dla użytkownika



Oferujemy szeroką gamę brzozowych  
oraz bukowych listew sprężynujących,  

które zapewnią wysoki komfort  
Państwa klientom.

Wysokiej klasy brzozowe i bukowe sklejki gwarantują 
niezawodną jakość naszych produktów..

NIEZMIENNA JAKOŚĆ OD 2007

Konsekwentnie od wielu lat wdrażamy na rynek  
certyfikowane produkty, które spełniają najwyższe  

standardy międzynarodowe.



PLYWOODPOL W PRZYBLIŻENIU

PLYWOODPOL jest jednym z największych producentów listew 
sprężynowych w Polsce. Historia firmy rozpoczęła się w Jastrzębiu 
w 2007 roku, gdzie po raz pierwszy rozpoczęliśmy produkcję listew 
sprężynujących do stelaży łóżkowych.  
Od początku swojej działalności jesteśmy ukierunkowani na jedną 
specjalizację – zajmujemy się wyłącznie produkcją listew.  
Zbudowaliśmy od podstaw zaawansowany park maszynowy 
dedykowany specyficznym wymogom dla tego typu produktów. 
Nasze wieloletnie doświadczenie odzwierciedla skuteczność  
na rynku, a co za tym idzie, szybką realizację zamówień. 

ZESPÓŁ  
profesjonalistów  

posiadających wiedzę  
i doświadczenie  

w  produkcji listew

TECHNOLOGIA
bazująca na nowoczesnych  

systemach oraz materiałach,  
oraz w pełni wyposażonym  

parku maszynowym

OFERTA  
dla branży meblowej 
- producentów łóżek, 

surowych ram  
i mebli tapicerowanych

Certyfikat FSC to gwarancja,  
że nasza firma zaopatruje się  

w surowiec pochodzący  
z lasów, spełniających światowe 

standardy ekologiczne. 



• duża elastyczność
• wysoka wytrzymałość na zginanie
• wyprodukowane z wysokiej jakości forniru bukowego
• spełniają normy emisji formaldehydu E1 lub CARB 1
• dostępne grubości listew od 8 do 12 mm
• dostępne szerokości listew, 35, 38, 50, 53, 55, 68 mm
• dostępne długości od 450 do 1100 mm
• dostępny promień ugięcia R4000 mm i listwy płaskie
• dostępny sposób wykończenia powierzchni, surowy,  
 pokryty żywicą (efekt lakierowania), pokryty papierem ozdobnym
• krawędzie listew profilowane R8 mm
• listwy pakowane są na paletach i zabezpieczone folią strecz

BRZOZOWE LISTWY SPRĘŻYNUJĄCE

BRZOZA
naturalna struktura drewna   

WYSOKA 
elastyczność  

i wytrzymałość  
na zginanie

 PROFIL 8 mm
profilowane  

i gładkie wykończenia 
krawędzi

ELASTYCZNA
oferta różnorodnych  

wymiarów  
oraz grubości 



• duża elastyczność
• bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie
• wyprodukowane z wysokiej jakości forniru bukowego
• spełniają normy emisji formaldehydu E1 lub CARB 1
• dostępne grubości listew od 8 do 12 mm
• dostępne szerokości listew, 35, 38, 50, 53, 55, 68 mm
• dostępne długości od 450 do 1100 mm
• dostępny promień ugięcia R4000 mm i listwy płaskie
• dostępny sposób wykończenia powierzchni, surowy,  
 pokryty żywicą (efekt lakierowania), pokryty papierem ozdobnym
• krawędzie listew profilowane R8 mm
• listwy pakowane są na paletach i zabezpieczone folią strecz

BUKOWE LISTWY SPRĘŻYNUJĄCE

BUK
naturalna struktura drewna   

BARDZO WYSOKA 
elastyczność  

i wytrzymałość  
na zginanie

 PROFIL 8 mm
profilowane  

i gładkie wykończenia 
krawędzi

ELASTYCZNA
oferta różnorod-

nych  
wymiarów  



PLYWOOD POL x Piotr Wiecha 
Producent listew sprężynujących

46-100 Jastrzębie, ul. Dworcowa 14
tel.: +48 77 419 74 07, tel.kom.: +48 502 023 505 

e-mail: biuro@plywoodpol.pl
 

www.plywoodpol.pl

Oferujemy listwy sprężynujące  
producentom łóżek, surowych ram  

oraz mebli tapicerowanych.
Nasze listwy wykonane są z trwałego i wytrzymałego drewna  

brzozowego i bukowego o promieniu ugięcia na poziomie 4000 mm.  
Oferujemy listwy w standardowych rozmiarach oraz nietypowych.  

Pokrycie listew żywicą gwarantuje ich efektowne i estetyczne wykończenie.


