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O Plantwear
Robimy solidne produkty z drewna. Dla ludzi. Po prostu.

Firma PlantwearPlantwear (od 2019: Plantwear S.A.) została założona w 20132013 roku przez Wiktora 

Pyrzyka i Ewelinę Bury. Zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą zegarków, oku-

larów oraz biżuterii z naturalnych materiałów - drewna i kamienia. Akcesoria Plantwear 

tworzone są ręcznie w Polsce.ręcznie w Polsce. 

Marka stale się rozwija, prowadzi sprzedaż zarówno na rynku polskim, jak i za granicąrynku polskim, jak i za granicą. Pod 

koniec 2014 roku w pracowni w Radzyniu Podlaskim zatrudnione były 4 osoby, natomiast 

obecnie przy produkcji pracuje ich ponad 50ponad 50. W 2018 roku firma otworzyła również biuro biuro 

kreatywno-marketingowe w Krakowiekreatywno-marketingowe w Krakowie, a w 2019 - przekształciła się w spółkę akcyjną oraz przekształciła się w spółkę akcyjną oraz 

wyemitowała akcjewyemitowała akcje, by początkiem 2020 roku zadebiutować na rynku NewConnectzadebiutować na rynku NewConnect.
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Cel i produkty firmy

Za marką nie stoi żadna Wielka IdeaWielka Idea. Celem 

Plantwear jest tworzenie solidnych produk-

tów - dla ludzi, po prostudla ludzi, po prostu. Bez pustych slo-

ganów i ograniczeń. Dlatego Plantwear nie 

dzieli swoich wyrobów na damskie i męskie. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o zegarki, 

okulary czy biżuterię, wszystkie akcesoria 

mają charakter unisexunisex. 

W ofercie firmy znajdziemy obecnie ponad 50 50 

modeli zegarkówmodeli zegarków, kilkanaście modeli okula-

rów przeciwsłonecznych, oryginalną biżute-

rię oraz okazjonalne drewniane kartki z ży-

czeniami.

#nobigidea#nobigidea

Zarówno zegarki, jak i nasze okulary 

przeciwsłoneczne można z łatwością 

personalizować poprzez umieszczenie 

na nich dowolnego grawerudowolnego graweru. Możliwe 

jest również dodanie własnego tekstu 

na drewniane pudełka z bransoletka-

mi i naszyjnikami. 
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Drewno niejedno 
ma imię!
Co można znaleźć w ofercie Plantwear? Marka znana jest przede wszystkim z drewnianych drewnianych 

zegarkówzegarków. Oferuje ponad 50 modeli takich czasomierzy w różnym stylu: klasycznym, nowo-

czesnym czy eleganckim. Dzięki temu, każdy znajdzie coś dla siebie!

Drewniany Zegarek Seria Select – Chronograph

Drewniane Okulary - Sztokholm

Ale Plantwear to więcej niż zegarki! Warto zwró-

cić uwagę również na produkowane przez markę 

drewniane okularydrewniane okulary - zarówno przeciwsłoneczne, 

jak i korekcyjne. Znajdziemy tu zarówno w peł-

ni drewniane oprawki, jak i nowoczesne, modne 

oprawki łączące metal i drewno. 
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Firma nie boi się też wyzwań i odważnych połączeń. Dlatego wprowadziła serię FusionFusion, 

które łączą chłód metalu z ciepłem i elegancją drewnachłód metalu z ciepłem i elegancją drewna oraz serię PurePure - zegarki, w któ-w któ-

rych stosuje w pełni wegańskie paski z washpapyrych stosuje w pełni wegańskie paski z washpapy. To alternatywa dla skóry naturalnej, 

o podobnych właściwościach (trwałość, elastyczność, faktura). 

Mocnym akcentem w ofercie jest również biżuteriabiżuteria. Plantwear to zdecydowany lider 

wśród producentów drewnianych bransoletek i naszyjników. Absolutnym hitem są 

ręcznie plecione bransoletki z drewnianą zawieszkąręcznie plecione bransoletki z drewnianą zawieszką. Dzięki akcji “1 zdjęcie = 1 drzewo” 

każda z nich może posadzić drzewo. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również 

minimalistyczne bransoletki szczęścia, bransoletki z drewnianą literąbransoletki szczęścia, bransoletki z drewnianą literą czy te z kolekcji 

“Zodiak” z naturalnym kamieniem. 

Drewaniany zegarek Serii Fusion Fog

Bransoletka pleciona - Wilk

Drewaniany zegarek Serii Pure
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Dla miłośników zestawów marka przygotowała kolorową  kolekcję “Insekty”kolekcję “Insekty” -  - inspi-

rowaną światem owadów oraz kolekcję  “4 Żywioły”“4 Żywioły”, w skład której wchodzą chokery 

i bransoletki. Przysłowiową kropkę nad “i” stawiają naszyjniki  Horyzonty WyobraźniHoryzonty Wyobraźni, , 

łączące drewno, żywicę, naturalny turkus i łańcuszek ze srebra próby 925. Jest zatem 

w czym wybierać!

Bransoletka 4 ŻywiołyNaszyjniki Insekty

Drewniane Plannery

Tych, którzy cenią wysoką jakość i ory-

ginalność na pewno zachwyci drew-drew-

niany plannerniany planner - połączenie kalenda-

rza, organizera i notatnika. Można też 

skusić się na drewniane kwiaty czy 

nieszablonowe kartki na każdą okazję.
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Produkcja
Serce firmy bije w Radzyniu PodlaskimRadzyniu Podlaskim. Tam znajduje się pracownia produkcyjna o po-

wierzchni ok. 600m600m22. Plantwear zatrudnia lokalnych rzemieślników i specjalistów z wie-

loletnim doświadczeniem. Pozwala też młodym ludziom na rozpoczęcie i kontynuowanie 

przygody z branżą produkcyjną oraz stolarską.   

Powstanie całkowicie nowego produktu jest praco- i czasochłonne, zajmuje średnio  około około 

1-2 miesiące projektowania1-2 miesiące projektowania  oraz od 1 do 3 miesięcy prototypowania gooraz od 1 do 3 miesięcy prototypowania go. . Nad stworzeniem 

każdego zegarka  pracuje około 15-17 osób na różnych stanowiskachpracuje około 15-17 osób na różnych stanowiskach. . Proces jest złożony 

i wieloetapowy. Obejmuje m.in. formatowanie i wstępne szlifowanie surowych desek, ob-

róbkę i nadanie kształtu frezarkami, szlifowanie ręczne, polerowanie, woskowanie oraz 

montaż.

Pomysły na całkowicie nowe produktyPomysły na całkowicie nowe produkty  czy inne modele już istniejących akcesoriów po-

chodzą nie tylko od projektantów i właścicieli -  często są wybierane z sugestii i propozycji często są wybierane z sugestii i propozycji 

fanówfanów.  

Wszystkie zegarki testowane są  przynajmniej przez 24 godziny po złożeniuprzynajmniej przez 24 godziny po złożeniu,  aby mieć pew-

ność, że sprawnie działają. Okulary przechodzą z kolei odpowiednie  próby uderzeniowepróby uderzeniowe.  

Jest to wymóg stawiany na rynku amerykańskim, który wprowadzony został dla wszyst-

kich produktów firmy. Dzięki temu może ona oferować zegarki i okulary wysokiej jakości 

- zwroty ze względu na wady stanowią mniej  niż 2% sprzedawanych produktówniż 2% sprzedawanych produktów.
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Freestyle Ladies wear
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Materiały 
wykorzystane 
do produkcji
Plantwear korzysta wyłącznie z materiałów i komponentów najwyższej jakości, pocho-

dzących z różnych zakątków świata. Dzięki temu, produkty tej polskiej firmy z dumą noszą 

klienci nie tylko w Polsce, ale też  w innych krajach europejskich, Azji czy USAw innych krajach europejskich, Azji czy USA.  

Głównym materiałem używanym w produkcji jest oczywiście naturalne drewno o różnym naturalne drewno o różnym 

kolorzekolorze  czy usłojeniu. W ofercie można znaleźć akcesoria wykonane z klonu, dębu czy 

orzecha, ale też z  bardziej egzotycznych gatunkówbardziej egzotycznych gatunków:  padouka, hebanu, palisandru i wenge. 

Każdy wyrób drewniany jest unikalny - nie ma dwóch takich samych egzemplarzy, gdyż 

nie ma dwóch identycznych kawałków drewna. 

Drewno używane przez Plantwear pochodzi  wyłącznie z drzew posiadających certyfikat wyłącznie z drzew posiadających certyfikat 

FSC (Forest Stewardship Council)FSC (Forest Stewardship Council).    Zostało więc  legalnielegalnie  pozyskane z obszarów kontrolo-

wanych, czyli  zrównoważonych i odpowiedzialnych przyrodniczozrównoważonych i odpowiedzialnych przyrodniczo, gdzie najważniejsza jest  

równowaga ekologicznarównowaga ekologiczna.

Oprócz drewna, Plantwear korzysta też z naturalnego kamienianaturalnego kamienia (np. w tarczach zegarków

z serii RAW), żywicyżywicy (naszyjniki Horyzonty Wyobraźni), nylonu pochodzącego z recyklingu nylonu pochodzącego z recyklingu 

czy washpapyczy washpapy (paski do zegarków). W bransoletkach z kolekcji “Zodiak” klient może też 

wybrać rodzaj naturalnego kamienia (turkus, onyks, malachit lub lapis lazuli).
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Troska o naturę

Na każdy produkt zużywana jest niewiel-

ka ilość drewna, ale Plantwear stara się 

zwracać naturze z nawiązką. Obecnie sa-sa-

dzi około 50 drzew miesięczniedzi około 50 drzew miesięcznie w lesie tro-

pikalnym w Brazylii poprzez współpracę  

z The Nature Conservacy Foundation. 

Dodatkowo, prowadzi akcję “1 zdję-

cie - 1 drzewo” - za wrzucenie na Insta-

gram zdjęcia z zakupioną bransoletką  

i oznaczenie go hashtagami: #plantwe-

ar oraz #plantweartrees, sadzone jest  sadzone jest  

1 drzewo1 drzewo. W ciągu pierwszych 3 miesięcy 

trwania akcji w serwisie pojawiło się pra-pra-

wie 500 takich zdjęćwie 500 takich zdjęć, posadzono więc 0,5 0,5 

tysiąca drzewtysiąca drzew. Obecnie Plantwear może się 

już pochwalić ponad 2 000 posadzonych 

drzew! Do akcji czynnie włączają się też 

fani marki, którzy całymi rodzinami przyby-

wają, by posadzić kolejny las. Relację z akcji 

sadzenia drzew za zdjęcia można zobaczyć 

na firmowym blogu Plantwear.
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Akcje specjalne:  
WOŚP, pomoc 
zwierzętom
Plantwear wspiera  Wielką Orkiestrę Świątecznej PomocyWielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku przygotowuje limito-limito-

wane produkty specjalnie na jej finałwane produkty specjalnie na jej finał.  W 2017 roku na aukcję trafił wyjątkowy model 

zegarka  z kamienną tarczą oraz kopertą i bransoletą wykonaną z czarnego dębuz kamienną tarczą oraz kopertą i bransoletą wykonaną z czarnego dębu.  Rok 

później firma przekazała na licytację pierwszy egzemplarzpierwszy egzemplarz  zegarka Select Chronograph 

Wenge-Padouk. W 2019 roku wsparła WOŚP, przekazując  2 zegarki Serii Fusion oraz 2 2 zegarki Serii Fusion oraz 2 

bransoletkibransoletki  w dedykowanym drewnianym pudełku. Podobny zestaw przygotowała z oka-

zji 28. Finału w 2020 roku.  

Firma dba też o  potrzeby bezdomnych zwierzątpotrzeby bezdomnych zwierząt  i co roku organizuje na ich rzecz ak-

cje. Dla schroniska w Radzyniu Podlaskim pracownicy Plantwear  zbudowali solidne budy, zbudowali solidne budy, 

a krakowskiemu schronisku dla zwierząt firma podarowała prawie 200 kg bezzbożowej prawie 200 kg bezzbożowej 

karmy wysokiej jakościkarmy wysokiej jakości.  Wsparła też Stowarzyszenie Adopcje Buldożków, przekazując na 

jego rzecz karmę weterynaryjną oraz środki apteczne.
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#LudziePlantwear
Za firmą nie stoi żadna wielka idea - stoją za nią: produkt i #LudziePlantwear#LudziePlantwear. To społecz- To społecz-

ność ność pracowników, klientów i sympatyków markipracowników, klientów i sympatyków marki, którzy chętnie dzielą się doświadcze-którzy chętnie dzielą się doświadcze-

niami oraz zdjęciami produktów.niami oraz zdjęciami produktów.

Można ich znaleźć zwłaszcza w  mediach społecznościowychmediach społecznościowych.  Hashtag #LudziePlantwe-

ar jest chętnie wykorzystywany zarówno w materiałach dodawanych przez firmę, jak 

i w tych  wrzucanych przez zadowolonych klientówwrzucanych przez zadowolonych klientów.  

Plantwear buduje społeczność, którą  łączy zamiłowanie do drewnianych wyrobówłączy zamiłowanie do drewnianych wyrobów  oraz 

do  przyjaznego klimatu, jaki towarzyszy komunikacji marki oraz komunikacji z markąprzyjaznego klimatu, jaki towarzyszy komunikacji marki oraz komunikacji z marką.  

Można to zauważyć  zwłaszcza w Social Mediachzwłaszcza w Social Mediach, , gdzie angażujące treści spotykają się 

z żywym odzewem wśród fanów. Przykładowo: z okazji  Dnia Ręcznego PisaniaDnia Ręcznego Pisania  marka 

zmotywowała swoich odbiorców do sięgnięcia po ołówki, długopisy i kredki. Efekt? Po-

nad 500 komentarzy ze zdjęciami ręcznie tworzonych prac.  
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Plany na rok 2020
Rok 2020 to dla marki Plantwear czas dynamicznego rozwojudynamicznego rozwoju. Marka będzie kontynuować 

rozbudowę oferty produktowej, nieraz zaskakując i zadziwiając swoich fanów. 

Środki pozyskane od inwestorów zostaną przekazane naŚrodki pozyskane od inwestorów zostaną przekazane na:

 » ulepszenie i poszerzenie istniejącej linii produktów,

 » ekspansję zagraniczną,

 » stworzenie nowych linii produktowych,

 » zasilenie kapitału obrotowego. 

Marka ma również w planach dołączenie do oferty  kolejnych modeli zegarkówkolejnych modeli zegarków  (również 

wykonanych z materiałów, których do tej pory jeszcze nie wykorzystywała), poszerzenie 

oferty drewnianej biżuterii oraz… wprowadzenie produktu, którego nikt się nie spodziewa!
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Dziękujemy!
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W S Z Y S T K I E  P R A W A  Z A S T R Z E Ż O N E    P L A N T W E A R  2 0 1 9 . 

Odwiedź nas na:

®

mailto:marketing%40plantwear.pl?subject=Media%20Press%20Pack%20%7C%20Plantwear
https://www.facebook.com/plantwearPL/
https://www.instagram.com/plantwear/
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