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Manufaktura to mały zakład stolarski położony  
w województwie świętokrzyskim. Nasza kadra składa się 
z pracowników z dużym doświadczeniem praktycznym  
i sporą wiedzą teoretyczną.

WYGODNE, FUNKCJONALNE, ESTETYCZNE I NIEPO-
WTARZALNE – TAKIE SĄ NASZE MEBLE.

W zależności od tego, jakich produktów Państwo  
potrzebujecie, dostosujemy się do Państwa wymagań.

Stolarze z Manufaktury bazują na lokalnej tradycji i regio-
nalnych wzorach, ale znają też nowoczesne techniki pracy.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Jeśli planują Państwo zaaranżowanie w swoim domu 

kuchni w tradycyjnym stylu, proponujemy zamówienie  
w Manufakturze tradycyjnego wiejskiego kredensu z lite-
go drewna, wykończonego łagodnymi falistymi wzorami 
i estetycznymi toczeniami. Polecamy również tradycyjne 
ławy, komody, kufry i skrzynie.

Wykonujemy pojemne szafy, minimalistyczną zabu-
dowę kuchenną czy proste półki na książki.

Głównie pracujemy na zamówienie, żeby jak najlepiej 
dostosować się do wymagań klientów.

Ceny konkurencyjne!

ODPOWIEDNIA SZTUKA DREWNA
Dokładnie wybieramy gatunki drewna, gdyż pragnie-

my, żeby byli Państwo zadowoleni z naszych szaf, komód, 
czy ław.

MANUFAKTURA
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ  

Z OFERTĄ STOLARNI
Korzystamy z dostarczonych przez Państwa projektów 

albo sami projektujemy meble.

NIEPOWTARZALNOŚĆ
Manufaktura to nieduży zakład. Możemy pozwo-

lić sobie na luksus dokładnej pracy ręcznej, po to, żeby 
byli Państwo zadowoleni z naszych usług. Każdy mebel 
jest unikatowy. Na pewno nie znajdą Państwo jego kopii  
u sąsiadów. 

Z materiału, który pozostaje po wykonaniu mebli wy-
konujemy małe przedmioty codziennego użytku, takie 
jak półeczki, tace czy stołeczki. Możecie Państwo kupić 
je bezpośrednio w pracowni bądź w naszych sklepach  
w Warszawie.

Kontakt ze stolarnią Manufaktura:
•	 Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia 

Jankowice 38, 27-530 Ożarów, tel. 015 869 30 60
Nasze sklepy:
•	 Warszawa, Nowogrodzka 8 (róg Kruczej)
•	 Warszawa, Al. Krakowska 262 (przy Łopu-

szańskiej, koło stacji benzynowej)
KUPUJĄC NASZE PRODUKTY, POMAGASZ NAM POMAGAĆ.

Jeśli zamówisz i kupisz nasze produkty, pomożesz 
bezrobotnym mężczyznom z powiatu opatowskiego 
oraz bezdomnym, podopiecznym Fundacji Domy Wspól-
noty Chleb Życia.

Działamy w ramach ekonomii społecznej, według 
zasady „z zyskiem, ale nie dla zysku”. Tworzymy nowe 
miejsca pracy dla potrzebujących (w województwie 
świętokrzyskim stopa bezrobocia wynosi 20%), uczymy  
i pomagamy znaleźć zawód (świętokrzyskie zajmuje 
ostatnie miejsce wśród województw, jeśli chodzi o liczbę 
młodzieży uczęszczających do szkół policealnych). 

DZIĘKUJEMY.

STOLARNIA 
MANUFAKTURA

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia 
ul. Łopuszańska 17 

02-220 Warszawa 
tel. 022 868 75 66 

e-mail: fundacja.dwchz@wp.pl 
www.chlebzycia.org.pl 
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