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HIRSCHVOGEL
Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych międzynarodowych dostaw-
ców  motoryzacyjnych w zakresie kucia stali jak również dalszej obróbki. Razem z inwe-
storem wyposażyliśmy nowy biurowiec w KSSE Gliwice.Wyzwaniem było stworzenie jak 
najbardziej ergonomicznych stanowisk pracy. Kilkadziesiąt biurek z elektryczną regulacją 
wysokości, sale konferencyjne, gabinet, recepcja , kantyna, stołówka, szatnia. Wszystko to 
i jeszcze kilka innych poza meblowych elementów w tym temacie zaowocowało bardzo 
udaną realizacją.
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MATECO
Grupa mateco jest jednym z wiodących dostawców podnośników. Prezentowana realiza-
cja obejmuje fragment głównej siedziby w Tychach. Od kilunastu lat współpracujemy 
z firmą Mateco wyposażająci Ich oddziały na terenie całego kraju.
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Współpraca z Wami to czysta przyjemność. Jestem zachwycona efektem Waszej pomysłowości. 
Profesjonalizm a zarazem niebywała cierpliwość i serdeczność to cechy które Was wyróżniają. 
Życzymy samych sukcesów!

Biuro Rachunkowe EKOMA

Firma Vimex uczestniczyła w realizacji wyposażenia pomieszczeń biurowych, a także stołówki 
oraz kantyny. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Panią Kasią i Panem Michałem, 
którzy prócz kompleksowej obsługi, doradztwa i pełnego profesjonalizmu potrafią zadbać o 
przyjazną atmosferę. Dużym atutem firmy jest połączenie kreatywności z estetyką w projek-
towaniu i doborze mebli, co sprawiło, że nasza firma wyróżnia się na tle innych. Firma zadbała 
również o aspekt ergonomiczny, za co pracownicy są niezwykle wdzięczni.
Bardzo dziękujemy i z przyjemnością polecamy!

Agnieszka Izydorczyk

Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.

Z całego serca  polecam współpracę z  firmą Vimex Design Sp. z o.o. Projektuję wnętrza 
z pasją i lubię współpracować z ludźmi, którzy angażują się w to co robią. Można powiedzieć, 
że Pani Kasia bierze pod opiekę projektowaną przestrzeń. Dzięki rzetelności, fachowej obsłudze, 
pomocy na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim miłej atmosferze, wiem, że projekt jest 
w 100% dobrze zrealizowany wspólnie z firmą Vimex Design.

Projektant Edyta Marzec

KILKA SŁÓW OD NASZYCH KLIENTÓW



MICHAŁ ŁAKWA

+48 508 296 132
michal@vimexmeble.pl

Vimex Design Sp. z o.o
Sienkiewicza 33, 43-100 Tychy



Vimex Design Sp.z o.o. 
Fabryczna 45,  Tychy 43-100
32 780 22 60
vimexmeble.pl


