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Jako producent mebli możemy pochwalić się 
wieloletnim doświadczeniem w obsłudze 
zróżnicowanych kanałów sprzedaży, począwszy od 
dużych zagranicznych sieci, po indywidualne salony 
meblowe.

Staramy się o to, żeby nasze meble były tworzone 
zgodnie z najnowszymi trendami i pięknie się 
prezentowały, ale przywiązujemy także uwagę do ich 
funkcjonalności

Założona w roku 1994 firma KRIS MAR sp.j. z siedzibą w Elblągu to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji 
i sprzedaży mebli skrzyniowych. Obecnie spółka zatrudnia ponad 400 pracowników i dysponuje trzema nowoczesnymi zakładami 
produkcyjnymi. Zasięg działania firmy KRIS MAR sp.j. obejmuje już prawie cały świat (Europa, Ameryka, Afryka, Australia).

Investing only in the best tried-and-tested solutions, 
over the past few years we have created a 
state-of-the-art efficient machine park that can easily 
meet the expectations of even the most demanding 
Clients.

As part of our activity, we undertake numerous 
initiatives aimed at achieving harmony and balance with 
the environment, thus taking care of the natural 
environment and social relations.

COMPANY
Founded in 1994 in Elbląg, KRIS MAR sp.j. is a modern enterprise specialising in the production and sale of cabinet furniture. At 
present, the company has a workforce of over 400 employees in three modern production facilities. KRIS MAR sp.j. operates almost 
all over the world (in Europe, America, Africa and Australia).

As a furniture manufacturer, we pride ourselves on 
many years of experience in handling diverse sales 
channels - from major international chain stores to 
individual furniture showrooms.

We make sure to develop furniture in line with the 
latest trends, both producing aesthetically pleasing 
solutions and paying attention to functionality.

Inwestujemy tylko w najlepsze i sprawdzone 
rozwiązania, dlatego na przestrzeni ostatnich lat 
stworzyliśmy bardzo nowoczesny i wydajny park 
maszynowy, który sprosta oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientom.

W ramach prowadzonej działalności podejmujemy 
szereg inicjatyw, mających na celu osiągnięcie harmonii 
i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o 
środowisko naturalne oraz relacje społeczne.
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