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Szanowni Państwo 

 

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą WOJ-TAS. Stoi za nami wiele lat 

doświadczenia przy produkcji krzeseł metalowych, nóg do stołów, blatów stołowych 

oraz akcesoriów meblowych.  

Zajmujemy się również produkcją akcesoriów meblowych z projektu zleconego 

przez klienta. Grupa wykwalifikowanych pracowników naszej firmy dba o wysoką 

jakoś wytwarzanych produktów. 

Działamy na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 

 

Wybierając firmę WOJ-TAS decydujecie się Państwo na współpracę z 

profesjonalistami i wybieracie rzetelnego partnera biznesowego.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą . 

 

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy WOJ-TAS 

 Jesteśmy dokładni, rzetelni i terminowi 

 Dysponujemy pracownikami którzy znają się na swoim fachu 

 Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do wymagań klienta 

 Zapewniamy kompleksową obsługę klienta 

 Jesteśmy konkurencyjni cenowo- mamy najlepszy stosunek jakości do ceny 

 
   

 
 
WOJ-TAS 
Wojciech Tasarz 
42-100 Kłobuck 
ul. E. Orzeszkowej 160 
tel +48501389971 
woj-tas_krzeselka@wp.pl 
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MODEL  OPIS CENA 

 
SEVILLA 

Krzesło idealne do kuchni, jadalni, salonu jak i do biur, sal 

konferencyjnych, kawiarni i restauracji. Prosty, elegancki 

design ceniony przez wielu Klientów ze względu na swą 

uniwersalność, nowoczesną stylistykę i wysoką jakość 

wykonania. Komfort użytkowania dodatkowo 

zapewnia odpowiednio profilowane oparcie. Stelaż 

chromowany, miękkie oparcie i siedzisko tapicerowane 

dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. 

 
 

65zł 

 
CEZAR 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 

użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 

znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 

Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 

 
 

33zł 

 
TULIPAN 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 
użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 
znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 
Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 
Oferta obejmuje możliwość zakupu krzesła  
TULIPAN  PLUS z tapicerowanym oparciem 

 
 

33zł 

 
WENUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 
użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 
znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 
Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 

 
 

33zł 



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego 

oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych 

MODEL  
 

OPIS CENA 

 
MARCO 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 
użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 
znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 
Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 

 
 

33zł 

 
VEGA 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 
użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 
znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 
Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 

 
 

33zł 

 
TICIANO 

Eleganckie krzesło stacjonarne, idealne zarówno do 

kuchni, jadalni, jak i restauracji. 

Stabilna, metalowa, chromowana rama krzesła. 

Siedzisko tapicerowane dostępne w wielu wariantach 

kolorystycznych. 

Solidne wykonanie i wysoka jakość są gwarancją długiego 
użytkowania i satysfakcji Klientów. Krzesło to bez kłopotu 
znosi trudy intensywnej, codziennej eksploatacji. 
Możliwość zakupienia samego stelażu w cenie 25zł 

 
 

33zł 

TABORET  

Metalowa, chromowana rama 
 
Taboret CHICO dostępny w dwóch rozmiarach:  

 Taboret wąski  

 Taboret szeroki. 
 
MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA 

 
 

20zł 

 

Metalowa, chromowana rama 
 

 
 

zł 
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MODEL  OPIS CENA 

NOGA DACOTA 

Noga dakota podwójna chromowana  

Średnice rury: 

 fi 32 

 fi 22 

 

W naszej ofercie dostępna jest również  
noga pojedyncza tak samo gięta rura fi 32 

 
 

13zł 

PODSTAWA STOŁU 
WIKTOR 

Postument stolika Wiktor 
 
W naszej ofercie dostępny jest również blat  

 
 

50zł 

 

Noga OLA 
 

Noga do stołu OLA chromowana 
Średnica rura  

 fi 22  

 
 

13zł 
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