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Od lat tworzymy łóżeczka dla dzieci,
kładąc główny nacisk na bezpieczeństwo oraz innowacyjność, aby sprostać wymaganiom rodziców
i potrzebom najmłodszych.
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Drewex Meble Dla Dzieci
Sp. z.o.o.
ul. Dworska 14
34-100 Tomice
Poland

tel.: +48 602 433 163
piotr.rynia@drewex.com
www.drewex.com

ŁÓŻECZKA NIEMOWLĘCE, ŁÓŻKA
MŁODZIEŻOWE, KRZESEŁKA DO
KARMIENIA, MEBLE DLA DZIECI, POŚCIEL,
PLEDY, ZABAWKI DLA NAJMŁODSZYCH
COT BEDS, FURNITURE FOR INFANTS,
HIGH CHAIRS, BED SETS, BABY BLANKETS,
BABY TOYS

Działania naszej firmy zawsze na pierwszym
miejscu stawiały komfort i pewność, że Państwa największy skarb spędzi niemowlęcy czas
w najlepszych warunkach, dlatego zanim produkt trafi na rynek, przechodzi szereg prób
technologicznych.
Wprowadziliśmy rozpoznawalne i praktyczne
rozwiązania; mechanizm opuszczanego boku
ułatwiający ułożenie dziecka oraz dogodność
dla rodzica w schylaniu się przy łóżeczku,
a także w nowej odsłonie kolejną innowację:
możliwość transformacji łóżeczka w tapczanik.
Nowoczesne wzornictwo oraz dbałość o solidność wykonania i bezpieczeństwo zyskały zaufanie ogromnego grona rodziców.

DREWEX
INNOWACYJNOŚĆ
INSPIROWANIA
PRAKTYCZNOŚCIĄ
DREWEX
AN INNOVATION
INSPIRED BY
PRACTICALITY
For years, we create cots with an
emphasis on safety and innovation
to meet the needs of parents and
children.
For years, we create cots with an emphasis
on safety and innovation to meet the needs
of parents and children.
The activities of our company is always in the
first place put upon comfort and confidence,
that your greatest treasure baby spends time in
the best conditions, so before it hits the market
passes a number of technological tests.
We introduced recognizable and practical
solutions; the drop side mechanism to facilitate placement of the child and convenience
for a parent in bending forward at the bed and
in the new version yet another innovation;
the opportunity to transform cots in the
single bed.
The modern design and attention to robustness
and security have gained enormous confidence
among parents.
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