
poznajmy się bliżej 



o borcas   

  Minimalizm, troska o środowisko i pełne zaangażowanie 

w swoją pracę - to właśnie marka borcas. Wykonujemy meble, 

których jakości jesteśmy pewni. Korzystamy tylko z materiałów 

pochodzących od lokalnych dostawców, co w połączeniu 

z poczuciem estetyki daje nam możliwość tworzenia mebli 

niezwykłych i w minimalistycznym stylu. 

    Marka borcas inspirowana jest kulturą i stylem sześciu miast: 

Barcelony, Oslo, Rzymu, Krakowa, Amsterdamu i Sztokholmu. 

Stąd też powstała nazwa naszej firmy. Poznaj nas jeszcze bliżej.

             .



w zgodzie z naturą

Żyjemy w zgodzie z naturą, dlatego tak jak już 

wspomnieliśmy - dokładnie selekcjonujemy 

materiały i korzystamy tylko ze sprawdzonych 

źródeł. Podczas produkcji mebli korzystamy 

z najnowszych technologii, np. maszyn CNC. 

Z Z kolei wykończenie i dbałość o każdy detal to 

zasługa ręcznej pracy naszej zaangażowanej 

załogi. Dla nas liczy się każdy detal.



konfiguracja

Dajemy możliwość dowolnego łączenia wariantów 

wykończeń elementów drewnianych i metalowych, 

które są w naszej ofercie. Dzięki temu, korzystając 

z naszego e-wzornika, można stworzyć meble 

unikalne z dopasowanymi do swojego wnętrza 

kkolorami nóg biurek z kolekcji Amsterdam. lub Oslo., 

czy też dobranym kolorem ramieni regałów 

do wybranego wariantu półek. 

personalizacja

W borcas nasi klienci mogą spełniać swoje wizje 

i pomysły na konkretny mebel znajdujący się 

w ofercie. Jeśli jest to możliwe do zrealizowania 

podpod względem technicznym, tworzymy wymarzony 

mebel dla naszych klientów, według ich wizji 

i modyfikacji naszego projektu. Wszystkie szczegóły 

zawsze omawiamy indywidualnie. W borcas 

tworzymy także autorskie grawery, aby wyróżnić 

higrometry z kolejkcji Amsterdam.



o kolekcji Amsterdam.

Najnowsza kolekcja zanspirowana została 

malmalowniczymi krajobrazami w stolicy Holandii. 

Właśnie tam na ulicach pojawia się wyjątkowa 

gra kolorów, a całego uroku dodają liczne 

kanały otaczające Amsterdam. Prawdziwą 

perełką kolekcji jest minimalistyczne biurko 

vogel, a jego dopełnieniem jest higrometr. 



o kolekcji Oslo.

Wraz z powstaniem marki borcas, pojawiła się 

kolekcja Oslo. inspirowana stylem 

minimalistycznym. Nawiązuje do natury 

i wszystkiego, co piękne. Charakteryzuje się 

niepowtarzalnym designem i konstrukcjami, 

kktóre łączą metalowe elementy i naturalne 

drewno. W tej kolekcji znajdziesz m.in. regały, 

biurka, stoły oraz liczne akcesoria w pełni 

współgrające z innymi meblami marki borcas.



gdzie nas znajdziesz?

Stawiamy na rozwój naszej marki, dlatego cały 

czas poszukujemy nowych miejsc w Polsce 

oraz całej Europie, aby pokazać nasze meble 

klienklientom. Dysponujemy wszelkimi materiałami 

reklamowymi, a wszelkie szczegóły współpracy 

ustalamy indywidualnie. Znajdziesz nas w 

Polsce, w Niemczech, w Holandii, na Słowacji 

oraz w Grecji.



współpraca

Z chęcią współpracujemy z właścicielami 

salonów z meblami oraz architektami. 

Uwielbiamy rozmawiać o rozwoju marki 

w połącw połączeniu z pomysłami naszych partnerów. 

Udostępniamy niezbędne wzorniki, broszury 

reklamowe lub modele 3D, które można 

wykorzystać podczas projektowania wnętrz. 



nagrody i wyróżnienia

NasNasza marka mimo młodego wieku może 

pochwalić się pierwszymi sukcesami. Biurko 

skog z kolekcji Oslo. otrzymało nagrodę Must 

Have 2017 podczas wyjątkowego festiwalu Łódź 

Design Festival. Natomiast biurko elg z tej samej 

kolekcji uhonorowane zostało znakiem TOP 

DESIGN award 2017. Rok później takiego samego 

zaszaszczytu dostąpiło biurko vogel z kolekcji 

Amsterdam. 



my w sieci

                  www.borcas.eu

                  facebook.pl/borcaseu

                  instagram.pl/borcaseu
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