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Z pasji do drewna.
Out of passion for wood.

To tutaj zaczyna się 
każda drewniana historia.
Ever wooden story 
begins here.
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Architekci, projektanci, specjaliści od obróbki drewna to My. 
Różne światy, wspólna pasja. Naszym celem jest jak najmniejsza 
ingerencja w drewno. Jesteśmy zespołem kreatywnym, a inspiracji 
szukamy w obserwacji i dotykaniu świata. Percepcja u każdego  
z nas jest inna, dzięki czemu uzyskujemy wyjątkową synergię. Tak się 
tworzą niezwykłe pomysły i sposoby ich realizacji. 
Tak tworzy #thisiswood.

Architects, designers, woodworking specialists – that’s Us.
Different worlds, shared passion. Our goal is the least possible 
interference with the wood. We are a creative team and we seek 
inspiration by observing and touching the world. Our perceptions 
differ, allowing us to obtain unique synergy. This is how exceptional 
ideas and ways of their implementation are created. 
This is how #thisiswood creates.

Who are we, 
where are we going? 

Kim jesteśmy,
dokąd zmierzamy?Zaczęło się od tartaku, który powstał 

w samym sercu Kaszub.
It began with a lumber mill in the very 
heart of Kashubia.
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Próbujemy dotrzeć do sedna tajemnicy 
natury, która staje się punktem wyjścia 
dla procesów twórczych. 
We try to get to the bottom of the mystery 
of nature, which becomes the starting 
point for our creative processes. 

Gdzie? W Lesznie koło Kartuz. To tutaj zaczyna się każda drewniana 
opowieść. Blisko natury, pełne inspiracji. Otoczenie to tylko las 
w samym sercu Kaszub. To nasz warsztat, gdzie tworzymy od 
początku do końca, od deski do deski. Odwiedź nas, napij się kawy 
i poznaj się z drewnem. Dotknij, poczuj jego miękką strukturę  
i wybierz swoje własne lite drewno. 

Where? In Leszno near Kartuzy. This is where every wooden story 
begins. Close to nature, full of inspiration. Surrounded by nothing 
but the forest, in the very heart of Kashubia. This is our workshop, 
where our process takes place from beginning to end, from a 
wooden board to a wooden board. Visit us, have a cup of coffee, 
and get to know the wood. Touch it, feel its soft structure, and 
choose your own solid wood.   

Every story 
has a beginning.  

Każda historia 
ma swój początek. 
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Każda historia #thisiwood zaczyna się od wyboru litego drewna.  
Projektując, frezując i szlifując docieramy do sedna jego tajemnicy 
i naturalnego wyglądu. Podkreślamy to co ważne. Niepowtarzalny 
rysunek i wyjątkowość materiału, jakim jest drewno. 

Naszą misją jest eksponowanie 
naturalnego piękna drewna. 
Our mission is to expose 
the natural beauty of the wood.

Every story in #thisiwood begins with the choice of solid wood.   
By designing, milling, and polishing, we reach to the bottom of its 
mystery and natural appearance. We underscore what’s important – 
the unique grain and singularity of wood as a building material.  

Drewno

Wood

Dąb Twardy i trwały o świetnych parametrach wytrzymałościowych 
i odporny na ścieranie. Posiada ciepłą, od żółtobrązowej po 
brązową, aż po wpadającą w złoto barwę. Może posiadać liczne 
sęki, które nadają niepowtarzalny wygląd meblom. 

Oak Hard, durable, abrasion resistant wood with great overall 
resistance parameters. Warm colour ranging from yellow-brown,  
to brown, to almost gold. Frequent knags give it its unique character. 

Orzech europejski Wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Posiada 
duże i intensywne zróżnicowanie kolorystyczne: od jasnych, 
kremowych, lekko różowych barw, po ciemne brązy i szarości  
aż do czerni. Jego rysunek jest bardzo wyraźny i nieregularny. 

Europen walnut Hard and damage resistant wood. Wide and 
intensive variety of colours: from light, cream, pink-hued to dark 
brown, grey, and even black. Very clear and irregular grain.

Jesion Wyróżniający się wyjątkowo dużą twardością i odpornością 
na ścieranie, odpowiedni do długowiecznych mebli. Barwa jesionu 
jest różnorodna. Od jasnego, prawie białego brązu po brunatne, 
ciemne odcienie. 

Ash Exceptionally hard and abrasion resistant wood and  
a guarantee of long-lived furniture. Variety of colours, from light, 
almost white brown to dark brown. 
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Stoły, stoliki, meble

Tables, stools, furniture

Tworzymy proste i minimalistyczne formy, które dopasują się 
do Twojego otoczenia. Bazą wyjściową jest drewno, następnie 
Twoja wyobraźnia. Znamy się bardzo dobrze na stołach, stolikach, 
meblach i okładzinach ściennych. Jednakże mamy otwarte głowy, 
które są pełne pomysłów, i ciągle tworzymy, eksperymentujemy
z niestandardowymi formami.

These products say everything about us. This is the essence of our 
passion for wood and design. We present unique tables, stools, and 
other wood stories. Simple form, exposing the natural beauty of the 
wood, and design. 

We create simple and minimalistic forms that will adapt to your 
surroundings. Our point of departure is wood; then comes your 
imagination. We know a lot about tables, stools, furniture, and 
siding. But we keep an open mind, our heads are full of ideas, 
we constantly create, experiment with unusual forms.

Stworzymy produkt dla Ciebie,  
od początku do końca. 
We will create for you a product 
from beginning to end.

Top 10 Te produkty mówią o nas wszystko. To esencja naszej pasji do 
drewna i wzornictwa. Prezentujemy unikatowe i jedyne w swoim 
rodzaju stoły, stoliki i resztę drewnianych opowieści. Prosta forma, 
eksponowanie naturalnego piękna drewna i design.  

1

2

3
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Comet
Massive box
Conference table
Folding table
Folding table
Cone wood
Ista
Wood slice
Stump
Rasin table
Two boards
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Chcesz nadać charakteru, a zarazem przytulności Twojemu wnętrzu? 
Mamy na to idealne rozwiązanie. Zbudujemy u Ciebie Twoją własną, 
drewnianą ścianę. Efektowne, ciosane deski lub trójwymiarowe 
kubiki pasujące do minimalistycznego wystroju, a nawet rustykalne 
stare dechy to tylko kilka naszych propozycji.

You want your place to have character and be cosy at the same 
time? We have the perfect solution for you. We will build your own 
wooden wall. Eye-catching, fashioned panels or three-dimensional 
blocks which suit a minimalistic décor, or even rustic old boards – 
these are only some of our suggestions.  

Okładziny

RAW WOOD Spatynowane, naturalne deski, które pozostawione 
same sobie w różnych warunkach atmosferycznych, nabierają 
srebrzysto-szarego koloru. Czasem słońce, czasem deszcz to sekret 
naturalnego patynowania się drewna.  

BIG OAK Drewno dębowe, odpowiednio sezonowane, aby 
w następnym etapie pozyskać belki z rdzenia kłody. Finalnym 
produktem są kubiki z widocznym rdzeniem okrągłego drewna 
o przekroju 13 x 13 cm.  Wyjątkowa i wielowymiarowa okładzina. 

OFLIS Staramy się wykorzystać każdy materiał drewniany i działać 
w duchu zero waste. Tak powstała okładzina OFLIS eksponująca 
naturalną krawędź drewna. Charakteryzuje się ciemniejszymi 
przebarwieniami i nieregularnością.

SLATE OAK Ciosane deski z jasnego drewna, zwykle dębu lub 
jesionu. Łupki różnej grubości i szerokości w zależności od potrzeb. 
Okładzina bardzo dekoracyjna, ale lubi się schować i być tylko tłem.

OLD WOOD Rozbiórkowe surowe drewno, po którym widać upływ
czasu. Naturalna erozja materiału nadała mu wyraźną strukturę, 
widoczne są ślady po wcześniejszym użytkowaniu – gwoździe, 
spękania czy rysy.

RYFL Liniowa, nowoczesna i minimalistyczna okładzina. Lubi 
przyjmować funkcję ścianki ażurowej dzielącą przestrzeń. 
Produkowana z wszelkich gatunków drewna. Materiał i kolor tła  
do wyboru. Uniwersalna, dopasuje się do wnętrza.

Naturalne drewno do Twojej 
sypialni, biura lub restauracji. 
Natural wood for your bedroom, 
office, or restaurant. 

Linear, modern, and minimalistic siding. Likes to act as an open-work
dividing wall. Made of all kinds of wood. Many materials and  
background colours to choose from. Universal, can adapt to any interior.

We try to find use for every piece of wood and be zero waste. This is 
how we created the OFLIS siding which exposes the natural edge of 
the wood. Characterised by darker discolouration and irregularity.

Fashioned panels made of light wood, most often oak or ash.  
Slates of different thickness depending on the needs. Very decorative 
siding, but it likes to keep hidden and act as a background.

Oak wood, properly seasoned to acquire beams from the core 
– blocks with visible core of round wood 13 x 13 cm in diameter. 
Unique and multidimensional siding is guaranteed to dazzle.

Recycled raw wood which shows the passage of time. Natural
erosion of the material gave it a clear structure, and it shows signs
of previous use – nails, breaks, and scratches.

Weathered, natural panels, which left on the mercy of the elements 
acquire a silvery-grey colour. Some sun and some rain is the secret 
of naturally weathered wood.   

Siding
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Woodowe realizacje krok po kroku. Pokazujemy od początku do 
końca, jak tworzą się wnętrza, w których głównym bohaterem 
jest drewno. To projekty, w których przemycamy naturę, surową 
strukturę i pomysły naszych klientów. Jesteśmy z nich dumni. 

Step by step designs and realisations by This Is Wood. We show 
exactly, from beginning to end, how we create interiors where wood 
is the central character. Into these projects we sneak nature, raw 
structure, and our clients’ ideas. We are proud of them.

Realizacje

Realisations

2

3

1

1

2,3

4

Kwiaciarnia „Złocień”, proj. / des. Agata Jessica Lelito, 
fot. / photo Robert Witt
Biuro pracowni THIS IS WOOD, proj. / des. THIS IS WOOD
fot. / photo Dominika Śnieg
Sklep Stacjonarny BeClinic, proj. / des. THIS IS WOOD
fot. / photo Maciej Szajewski
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Showroom 

Namiastką naszych drewnianych opowieści jest showroom.  
Na miejscu słuchamy, doradzamy i pomagamy podjąć decyzje.  
Jest to miejsce, gdzie możemy pokazać rodzaje drewna, jego 
naturalne rysunki oraz odcienie. Tutaj razem szukamy rozwiązań  
i odpowiedzi na Twoje drewniane pomysły.  

We showcase our wood stories in a showroom. There, we listen, 
advise, and help to come to a decision. This is where we can show 
you the different kinds of wood, their natural grains and colours. 
This is where, together, we look for solutions and answers to your 
wood-related questions. 

+48 503 831 960
office@thisiswood.eu
thisiswood.eu

Showroom
City Meble Gdańsk
Aleja Grunwaldzka 211

Pracownia / Studio
Leszno k. Kartuz
ul. Rzemieślnicza 18

Zapraszamy do współpracy 
klientów idywidualnych, 
projektantów wnętrz i innych 
pasjonatów drewna. 
We work with individual 
clients, interior designers,
and other wood enthusiasts.

Razem możemy stworzyć 
coś pięknego. 
Together we can create 
something beautiful.

Pomoc projektantów może też przyjść online. O tutaj: thisiswood.eu
We also offer help online. Here: thisiswood.eu
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