PIĘKNO JEST W NATURZE
BEAUTY IS IN NATURE
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HISTORIA FIRMY
Korzenie naszej firmy sięgają 1956 roku, w którym to Józef Matuszkiewicz założył kilkuosobową
rodzinną firmę usługową. Rozpoczął działalność od świadczenia usług tartacznych okolicznym mieszkańcom.
Nieprzerwanie do dnia dzisiejszego przedsiębiorstwo ,,MAT-TAR” rozwija się i zdobywa doświadczenie
w przemyśle drzewnym zatrudniając 240 pracowników.

HISTORY OF THE COMPANY
Our company was founded in 1956 by Jozef Matuszkiewicz. It was family-based sawmill services
providing company, mainly for local residents.
Since its establishment, "MAT-TAR" company has been growing steadily, gaining experience
and knowledge in the wood industry. Currently "MAT-TAR" employs 240 workers.

GESCHICHTE DES UNTERNEHMENS
Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis ins Jahr 1956 zurück, als Józef Matuszkiewicz ein
Familienunternehmen mit mehreren Personen gründete. Er begann seine Tätigkeit mit einem
Sägewerksdienst für Anwohner.
Das Unternehmen "MAT-TAR" wächst bis heute kontinuierlich und sammelt Erfahrungen
in der Holzbranche mit 240 Mitarbeitern.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – NOWE RYNKI
Inwestując w park maszynowy najnowszej generacji oraz 30 suszarni do drewna renomowanych
producentów, firma ,„MAT-TAR” wdrożyła produkcję wysokiej jakości podłóg drewnianych litych
i warstwowych pozyskując odbiorców nie tylko na rynku rodzimym ale i światowym.

MODERN TECHNOLOGIES - NEW MARKETS
Investing in the newest generation of machinery park and 30 wood dryers made by prestigious
manufacturers, ,,MAT-TAR" has introduced the production of high quality solid wood and engineered flooring,
gaining customers on Polish and Global Markets.

MODERNE TECHNOLOGIEN - NEUE MÄRKTE
Durch die Investition in den Maschinenpark der neuesten Generation und 30 Holztrockner namhafter
Hersteller hat das Unternehmen ,,MAT-TAR" die Herstellung von hochwertigen Massivholz
und geschichteten Boden realisiert und Kunden sowohl im privaten Bereich als auch auf dem Weltmarkt
gewonnen.

www.mat-tar.pl
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MISJA
Właściciele firmy – Władysław i Dorota Matuszkiewicz czuwają nad
pełnym profesjonalizmem świadczonych usług, nieustannie
modernizując proces produkcyjny oraz technologiczny.
Zaangażowanie Właścicieli firmy oraz Kadry Kierowniczej
gwarantuje spełnianie europejskich wymogów bezpieczeństwa
produktów CE.
Produkcja oparta na przetarciu ok. 1500 m3 miesięcznie dłużycy
dębowej oraz ok. 1500 m3 miesięcznie dłużycy sosnowej gwarantuje
naszym Klientom wysoką jakość oraz stałość dostaw szerokiego
asortymentu produktów dębowych jak i sosnowych.

MISSION
The owners of the company - Wladysław and Dorota Matuszkiewicz
watch over the full professionalism of the services provided, constantly
modernizing the production and technological process.
The Company’s Owners and Executives ‘involvement quarantees
that the European requirements for the safety of CE products are being
met.
The production based on processing about 1500 m3 of oak logs and
about 1500 m3 of pine logs ensures high quality and delivery
persistence as well as a wide renge of both oak and pine products to our
customers.

MISSION
Die Inhaber des Unternehmens - Wladysław und Dorota
Matuszkiewicz - überwachen die volle Professionalität der angebotenen
Dienstleistungen und modernisieren den Produktionsprozess und die
Technologie ständig.
Die Einbindung der Eigentümer und Führungskräfte des
Unternehmens garantiert, dass die europäischen Anforderungen an die
Sicherheit von CE-Produkten erfüllt werden.
Die Produktion basiert auf einer Rutsche von ca. 1500 m3
Eichenstämmen und ca. 1500 m3 Kiefernholz. Dies garantiert unseren
Kunden eine hohe Qualität und Konsistenz bei der Lieferung einer
breiten Palette von Eichen- und Kiefernprodukten
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W ZGODZIE Z NATURĄ
Polityka ekologiczna wdrażana przez firmę „MAT-TAR” oparta jest na
poszanowaniu środowiska naturalnego, czego dowodem jest uzyskany
certyfikat FSC, dający naszym Kontrahentom możliwość zamawiania
najwyższej jakości wyrobów certyfikowanych.
®

IN HARMONY WITH THE NATURE
The ecological policy of "MAT-TAR" company is based on respect for
the natural environment, as evidenced by the obtained FSC certificate, which
gives our contractors the opportunity to order the highest quality certified
products.
®

IN HARMONIE MIT DER NATUR

Die von der Firma ,,MAT-TAR" umgesetzte Umweltpolitik basiert auf
dem Respekt vor der Umwelt, wie das erhaltene FSC-Zertifikat belegt, das
unseren Auftragnehmern die Möglichkeit gibt, zertifizierte Produkte
höchster Qualität zu bestellen.
®

www.mat-tar.pl
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PRODUKTY MAT-TAR
PODŁOGA DĘBOWA WARSTWOWA I LITA
Podłogi firmy ,„MAT-TAR” produkowane są z drewna tartacznego pozyskanego
z Nadleśnictw obejmujących sławną ,,Płytę Krotoszyńską”, dzięki temu charakteryzują się jedyną w swoim
rodzaju barwą i strukturą drewna. Doskonała geometria deski podłogowej, uzyskana dzięki nowoczesnym
technologiom obróbki oraz profesjonalne wykończenie powierzchni olejowoskami ułatwia montaż
i użytkowanie podłóg firmy ,„MAT-TAR”. Deski podłogowe oferowane są w czterech klasach jakościowych.

MAT-TAR PRODUCTS
SOLID AND ENGINEERED OAK FLOORING
The floors of the ,,MAT-TAR" company are made of sawn timber harvested from Forest Districts
including the famous ,,Krotoszyn Plate", thanks to this they are characterized by unique color and wood
structure. The perfect geometry of the floorboard, obtained thanks to modern processing technologies
and professional surface finished with oil-waxes, facilitates the assembly and use of "MAT-TAR" floors. Our
floor boards are offered in four quality classes.

MAT-TAR-PRODUKTE
FESTE UND SCHICHTETE EICHENBODEN
Die Fußböden der Firma ,,MAT-TAR" bestehen aus Schnittholz, das in den Waldbezirken einschließlich
der berühmten ,,Krotoszyn-Platte" geerntet wurde. Dadurch zeichnen sie sich durch eine einzigartige Farbe
und Holzstruktur aus. Die perfekte Geometrie der Bodenplatte, die dank moderner Verarbeitungstechniken
und professioneller Oberflächenbehandlung mit Ölwachsen erzielt wird, erleichtert die Montage
und Verwendung von "MAT-TAR" -Böden. Die Bodenbretter werden in vier Qualitätsklassen angeboten.

8

Faustyna@mat-tar.pl

W ramach zamówienia deski podgłogowe mogą być wykonane w następujących
wykończeniach:
• surowe
• wykończone olejem przemysłowym
• wykończone olejem oksydacyjnym
• szczotkowane
• postarzane ręcznie
• fazowane

According to the order, the floorboards can be made in the following finishings:
• raw
• finished with industrial oil
• finished with oxidation oil
• brushed
• hand aged
• beveled

Im Rahmen der Bestellung können die Bodenbretter Bretter in den folgenden
Ausführungen hergestellt werden:
• roh
• fertig mit Industrieöl
• fertig mit Oxidationsöl
• gebürstet
• von Hand gealtert
• abgeschrägt

www.mat-tar.pl
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Klasa Natur – charakteryzuje się naturalną, zróżnicowaną barwą
i strukturą drewna. Występują w niej sporadycznie sęki szpilkowe oraz
sęki zdrowe zrośnięte do 10mm. Nie posiada bieli.
Grade Natur - is characterized by a natural diverse color and wood
structure. Occasionally there are pin knots and healthy knots fused up
to 10mm. It does not have sapwood.
Klasse

Natur

-

zeichnet

sich

durch

eine

natürliche,

abwechslungsreiche Farbe und Holzstruktur aus. Gelegentlich gibt es
Nadelknoten und gesunde Knoten bis zu 10mm. Es hat kein Splintholz.
Klasa Rustikal – posiada zróżnicowaną barwę i strukturę drewna.
Dopuszczalne są sęki zdrowe zrośnięte do 30mm, sęki czarne do 15mm
jak również sęki naturalnie pęknięte szpachlowane. Niedopuszczalna
jest biel i dziury po sękach powyżej 10mm.
Grade Rustikal - has variuos colours and wood structure. Healthy
knots up to 30mm are allowed, knots up
to 15mm black as well as
knots naturally cracked. Sapwood and knot holes over 10mm are not
allowed.
Klasse Rustikal - hat eine abwechslungsreiche Farbe und
Holzstruktur. Gesunde Äste bis 30mm sind erlaubt, Äste bis 15mm
schwarz sowie Äste, die von Natur aus rissig sind. Splintholz- und
Astlöcher über 10mm sind nicht zulässig.

Klasa Country – jest klasą o bardzo zróżnicowanej barwie i strukturze
drewna. Dopuszczalne są w niej sęki zdrowe, naturalnie pęknięte
do 50mm, sęki czarne oraz sęki z ubytkami szpachlowanymi
max do 30mm. Dopuszczalna jest biel i szpachlowane pęknięcia
powierzchniowe.
Grade Country - is a grade with a very diverse color and wood
structure. It is permissible for healthy knots cracked up to 50mm, black
knots and knots with filled losses up to 30mm. Sapwood and filled
surface cracks are allowed.
Klasse Country - ist eine Sorte mit einer sehr unterschiedlichen Farbe
und Holzstruktur. Gesunde Äste sind zulässig, die bis zu 50mm
gerissen sind, schwarze Äste und Äste mit gefüllten Verlusten bis zu
30mm. Splint und gefüllte Oberflächenrisse sind erlaubt.

Klasa Antyk – są to deski o bardzo zróżnicowanej barwie i strukturze
drewna. Dopuszczalne są w niej duże sęki zdrowe naturalnie pęknięte
szpachlowane, sęki czarne oraz sęki z ubytkami szpachlowanymi
max do 30mm. Dopuszczalna jest biel i szpachlowane pęknięcia
powierzchniowe, jak również zamknięty lub śladowo zanikający rdzeń.
Grade Antyk - boards are with many different colors and structure
of wood. Big healthy knots naturally filled and smoothed are allowed.
Black knots and knots with filled losses , 30mm maximum. Allowed:
sapwood, filled cracks closed or disappearing core.
Klasse Antyk - es handelt sich um Bretter mit einer sehr
unterschiedlichen Farbe und Holzstruktur. Große gesunde Knoten, die
von Natur aus rissig und gefüllt sind zulässig schwarze. Knoten und
Knoten mit Füllverlusten von max. 30mm. Splitter und gefüllte
Oberächenrisse sowie ein geschlossener oder leicht verschwindender
Kern sind zulässig.
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KOLEKCJE PODŁÓG
KOLEKCJA POSTARZANA
Jest specjalną, bardzo popularną ofertą warstwowej podłogi dębowej firmy ,,MAT-TAR” oferowanej w formie
deski postarzanej w klasie jakości Country/Antyk

ANTIQUATE COLLECTION
Is a special, very popular offer of ,,MAT-TAR’’ layered oak floor offered in the form of a anitiquate plank in the
Country/Antyk quality grade

ANTIQUITATENKOLLEKTION

MAT
MAT-04
-04PM
PM

MAT -03 PM

MAT -10 PM

MAT -06 PM

MAT -05 PM

MAT -17 PM

www.mat-tar.pl
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KOLEKCJA POSTARZANA

Ist ein spezielles, sehr beliebtes Angebot von geschichteten Eichenfußböden aus ,,MAT-TAR’’, die in Form einer
in Country/Antyk Qualitätsstufe ausgeführten Diele angeboten werden.

KOLEKCJA RĘCZNIE ROBIONA
Kolekcja naprawdę wyjątkowa. Ręczna obróbka, koloryzowanie i zabezpieczenie powierzchni specjalnym
olejem sprawiają, że każda nasza propozycja jest niepowtarzalna.

HANDMADE COLLECTION
An absolutely unique collection. Manual wood treatment, colouring and conservation of surfaces with a special oil make
our offer exceptional.

HANDGEARBEITETE KOLLEKTION

KOLEKCJA RĘCZNIE ROBIONA

Diese Kollektion ist wirklich speziell. Handverarbeitung, Färbung, Sicherung von Oberflächen mit einem
speziellen Ol führen dazu, dass unser Angebot außergewöhnlich ist.

PAJĄCZKI

WĘGORZ
12
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WHISKY
HAND MADE COLLECTION

KONIAK

BRANDY
www.mat-tar.pl
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LASKA WANILII

SZARY

MIGDAŁ

ZEBRA
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EFEKT PIŁY
Poprzecznie prążkowana i nie równa struktura pozwala na zamaskowanie śladów użytkowania oraz
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

SAW EFFECT
The transversely striated and uneven structure enables the concealment of saw traces and mechanical damage.

SAGEEFFEKT
Quergestreifte und rauhe Holzstuktur erlaubt Gebrauchsspuren und euentuelle mechanische Beschädigungen
zu verbergen.

HAND MADE COLLECTION

AMONIAK

TYGRYS
www.mat-tar.pl
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KOLEKCJA DUO KOLORY
Są to deski z Kolekcji Postarzanej rozszerzonej o kolory duo. Niepowtarzalne, piekne kolory i wzory podłóg
to innowacyjna produkcja firmy ,,MAT-TAR”. Kolekcja kolorystyczna spełnia oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów.

THE DUO COLOUR COLLECTION
Floor boards from the Antiqued Collection with duo colour added. Unique, fine colours and flooring patterns
are an innovative product created by ,,MAT TAR’’. The colour variations will meet the expectations of the most
demanding customers.

KOLLEKTION DUO-FARBEN

KOLEKCJA DUO KOLORY

Das sind Dielen aus der Antiquitätenkollektion, die um Duo-Farben verbreitet sind. Einzigartige schöne Farben
und fußbödenmuster sind dank innovativer Produktion der Firma ,,MAT-TAR’’ enstanden. Farben-Kollektion
erfüllt Erwartungen sogar sehr anspruchsvoller Kunden.

ORZECH WŁOSKI
16
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WANILIA

ORZECH LASKOWY

ŚMIETANKOWY

DUO COLOUR COLLECTION

BIAŁA CZEKOLADA

www.mat-tar.pl
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COFFEE LATTE

CAPPUCCINO

KAWA Z MLEKIEM

TRUFLA
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DESKA AMONIAKOWANA
Szlachetna, trwała i ciemna kolorystyka tej podłogi osiągana jest za pomocą chemicznego procesu amoniakowania.
Powoduje to zwiększenie wytrzymałości drewna.

AMMONIA BOARD
Precious and resistant board, nice dark colour. High resistance of wood is a results of chemical ammonia
process.

AMMONIAK-DIELE
Edle starke und dunkle Farben werden in einem chemischen Ammoniak-Prozess ersielt. Das führt zu größerer
Holzfestigkeit.

AMONIAK
www.mat-tar.pl
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KOLEKCJA JODEŁKI

JODEŁKI

JODEŁKA FRANCUSKA / CHEVRON

JODEŁKA FRANCUSKA / CHEVRON
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JODEŁKA FRANCUSKA / CHEVRON

HERRINGBONE / CHEVRON

JODEŁKA KLASYCZNA / HERRINGBONE
www.mat-tar.pl
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GALERIA
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POZOSTAŁE PRODUKTY DĘBOWE I SOSNOWE MAT-TAR
W ofercie firmy „,MAT-TAR” znajdują się także wysokiej jakości:
• Płyty i blaty dębowe oraz sosnowe
• Tarcica odziomkowa sucha (buk, sosna, dąb, jesion, olcha)
• Kantówki okienne sosnowe
• Drewno konstrukcyjne (więźba dachowa, łaty, kontrłaty)
• Łuki do produkcji małej architektury ogrodowej
• Podkłady kolejowe
• Lamele dębowe

Każdy Klient przedsiębiorstwa ,,MAT-TAR’’ może liczyć na fachową pomoc naszych doradców.
Jest traktowany indywidualnie a zamówienia realizowane są profesjonalnie i terminowo z dużą
starannością i dbałością o szczegóły.

OTHER OAK AND PINE PRODUCTS OF MAT-TAR
The ,,MAT-TAR" company's offer also high quality:
• Oak and pine boards and tops
• Dry timber (beech, pine, oak, ash, alder)
• Pine window scantlings
• Construction timber (roof truss, battens, counter-battens)
• Arches for the production of small garden architecture
• Train tracks underlay
• Oak lamellas
Every customer of the ,,MAT-TAR’’ company can count on the professional help of our advisers.
It is treated individually, and orders are carried out professionally and on time, with great care
and attention to detail.

ANDERE EICHE UND KIEFERPRODUKTE VON MAT-TAR
Die Firma ,,MAT-TAR" bietet auch hohe Qualität an:
• Eichen- und Kiefernbretter und -platten
• Trockenholz (Buche, Kiefer, Eiche, Esche, Erle)
• Kiefernfensterpfosten
• Bauholz (Dachstuhl, Latten, Konterlatten)
• Bögen zur Herstellung kleiner Gartenarchitektur
• Bahngleise unterlegen
• Eichenlamellen
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KONTAKT
PODŁOGI / FLOORBOARDS
PŁYTY DĘBOWE / OAK WORK TOPS
Andrzej Herzog

Andrzej Herzog

tel. +48 660 091 696

tel. +48 660 091 696

e-mil: andrzej@mat-tar.pl

e-mil: andrzej@mat-tar.pl

Działoszyńska Ewa

LOGISTYKA / LOGISTICS

tel. +48 539 909 956

Ewa Bajodek

e-mail: ewa@mat-tar.pl

tel. +48 668 400 880
e-mail: ewa.b@mat-tar.pl

Marzena Rataj
tel. +48 668 008 111

DZIAŁ EKSPORTU / EXPORT DEPARTMENT

e-mail: marzena@mat-tar.pl

Dawid Walędziak
Język angielski

KLEJONKI SOSNOWE - TARCICE - PELLET

tel. +48 666 147 692

PINE WINDOW SCANTLINGS - DRY TIMBER - PELLET

e-mail: dawid@mat-tar.pl

Małgorzata Damrych
tel. +48 539 909 955

Faustyna Matuszkiewicz

e-mail: sprzedaz@mat-tar.pl

Język angielski
tel. +48 725 564 343

ŁUKI / ARCHES
Ewa Bajodek

e-mail: faustyna@mat-tar.pl,
export@mat-tar.pl

tel. +48 668 400 880
e-mail: ewa.b@mat-tar.pl

Agnieszka Rutecka
Język angielski, niemiecki

WIĘŹBY / ROOF TRUSSEES

tel. +48 532 744 170

Mateusz Poczta

e-mail: agnieszka.r@mat-tar.pl

tel. +48 666 581 837
e-mail: mateusz@mat-tar.pl

Ewa Bajodek
Tel.+48 668 400 880
e-mail: ewa.b@mat-tar.pl
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KOŹMINIEC

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Władysław i Dorota Matuszkiewicz
Koźminiec 127, 63-330 Dobrzyca
Tel. +48 62 7414 512, mob. +48 725 564 343
www.mat-tar.pl
Faustyna@mat-tar.pl

