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WITAJ W ŚWIECIE



Poznaj Woodsona, naszego bohatera, który wyraża
takie wartości jak: pasja, troska, zaangażowanie.

witamy!

Istnieje tylko jeden powód, dla którego powstała 
marka woodson®: TY. Tworzymy firmę, która ma 
prosty cel: dostarczać najlepsze rozwiązania do 
rozpalania ognia, spędzania czasu w domu, ogrodzie, 
terenie. Produkujemy pierwszą na świecie 
100% naturalną rozpałkę eko-ognisko®.

Zapraszamy Cię do przeglądania katalogu                   
i zamawiania produktów, by przekonać się, jak 
bardzo są użyteczne. A przede wszystkim, by 
zobaczyć jaką wartość oferują Twoim klientom.

firma przyjazna ludziom
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01. eko-ognisko®

02. edycja survival

03. świeca ogrodowa

05.
szwedzki ogień

NASZE PRODUKTY
NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB
NA ROZPALENIE OGNIA

GWARANCJA
NASTROJU

ROZPAŁKA, NA KTÓREJ
MOŻESZ POLEGAĆ

DOSKONAŁA
KUCHNIA POLOWA



GRILLUJ
Z

PASJĄ



NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB NA ROZPALENIE OGNIA:

PO PROSTU NAJLEPSZE

01. eko-ognisko®

Deseczki rozpałkowe + tektura + zapałki
w JEDNYM PRODUKCIE.

OgniskoGrillKociołKominek

eko-ognisko® to prawdziwa alternatywa i rewolucja na rynku 
produktów rozpałkowych – najbardziej ekologiczna rozpałka, 
pozbawiona szkodliwych substancji, powstała z drewna 
odpadowego, tektury makulaturowej i roślinnej stearyny.
eko-ognisko® jest produktem wyjątkowo prostym                     
i skutecznym, a jednocześnie unikalnym. Ten opatentowany 
wynalazek, ułatwiający rozpalanie grilla, ogniska, kominka, 
kotła, sprawi, że już nigdy nie będziesz chciał rozpalać inaczej. 
Sięgnij po nowoczesne eko-ognisko®, które rozpali 
wszystko!

CHRONIONE
PATENTEM



SZYBKO, ŁATWO, BEZPIECZNIE

WIELE ZASTOSOWAŃ 100� eKo

OgniskoGrill Kocioł Kominek



1-pak z zapałkami 6-pak z zapałkami

01. eko-ognisko® | Opakowanie 01. eko-ognisko® | Opakowanie



01. eko-ognisko® | Zapałki 01. eko-ognisko® | Zapałki

Wszystkie 1 i 6-paki zawierają
całą paczkę zapałek.

gotowe do użycia



01. eko-ognisko® | Mini-stand 01. eko-ognisko® | Stand



01. eko-ognisko® | ZRÓB TO SAM 01. eko-ognisko® | ZRÓB TO SAM



02. edycja survival

NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB NA ROZPALENIE OGNIA:

ROZPALA OGIEŃ W KAŻDYCH
WARUNKACH
eko-ognisko® SURVIVAL jest najbardziej praktyczną wersją 
naszej rozpałki. Specjalny sposób pakowania sprawia, że 
zajmuje minimalną przestrzeń w plecaku lub kieszeni, a w razie 
potrzeby jest bardzo łatwe do złożenia. Jeśli lubisz spacery, 
wycieczki w nieznane, wypady off-roadowe, imprezy 
survivalowe, bądź wędkowanie, eko-ognisko® SURVIVAL 
jest najlepszym sposobem na szybkie rozpalenie ogniska, 
ogrzanie się, a nawet podgrzanie czegoś do jedzenia.



02. edycja survival | Opakowanie 02. edycja survival | Mini-stand



BLISKO NATURY



03. świeca ogrodowa

TAK ŁATWO STWORZYĆ NASTRÓJ

WYJĄTKOWA ATMOSFERA
PODCZAS GRILLOWANIA
Świeca ogrodowa to niezwykła pochodnia, która dzięki 
nastrojowemu płomieniowi wprowadza wyjątkową 
atmosferę podczas wieczornych spotkań towarzyskich, np. 
przy grillu. Jest to produkt na każdą porę roku – idealnie 
sprawdza się także zimą na kuligach, w czasie zabaw 
sylwestrowych na świeżym powietrzu, jak również jako 
paliwo do kominka.

na zewnątrz wewnątrz



POCZUJ
TEN KLIMAT

03. świeca ogrodowa | Opakowanie



CYTRYNOWA WOŃ
ZAPEWNI SPOKOJNY WIECZÓR

ANTY
KOMAR

03. świeca ogrodowa | Opakowanie



04. świeca kominkowa

YOU’RE JUST A SPARK AWAY FROM AN AMAZING EVENING

nastrój przy kominku
Drzewo liściaste to idealny towarzysz wieczorów przy 
kominku. Sięgnij po wyjątkową świecę kominkową i stwórz 
przytulną atmosferę. Zadbaj o ciepło i nastrojowy klimat 
w naturalny sposób. 

1. 2.



04. świeca kominkowa | Opakowanie

NASTROJOWY
WIECZÓR



05. szwedzki ogień

GOTUJ, DOSŁOWNIE, WSZĘDZIE!

NIEZALEZNOŚĆ.
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ.
Szwedzki ogień to wygodna w użyciu polowa kuchenka. 
Dzięki specjalnym nacięciom pieniek pali się od środka jak 
naturalne ognisko przez około godzinę. Foliowe opakowanie 
umożliwia łatwy transport i przenoszenie. Szwedzki ogień to 
idealne rozwiązanie dla osób spędzających czas nad 
jeziorem, na plaży, działce, a także dla wędkarzy i miłośników 
off-roadu oraz bushcraftingu, chcących zagotować wodę lub 
podgrzać posiłek. Jeśli wybierasz się poza miasto, weź ze 
sobą Woodsona.



NA TRASIE
POZA TRASĄ

05. szwedzki ogień | Opakowanie



06. skrzynia drewniana

WYMIARY:
WYSOKOŚĆ: 39,5 CM,
SZEROKOŚĆ: 39,5 CM,
DŁUGOŚĆ: 79,5 CM.

SKRZYNIA DREWNIANA 
Z TWOJĄ DEDYKACJĄ
Skrzynia wykonana jest z naturalnego drewna sosnowego 
(produkt nie jest pokryty lakierem).
Idealnie nadaje się na przechowywanie wszelkiego rodzaju 
rzeczy (np. zabawki, pościel), może posłużyć również jako 
siedzisko bądź stolik.
Pięknie prezentuje się zarówno we wnętrzach pomieszczeń 
(np. sypialni bądź pokój dzienny) jak również na zewnątrz 
(np. taras, balkon).
Dodatkowa opcja tego produktu to możliwość 
umieszczenia dedykacji / logo firmy itp. na skrzyni.



07. eko-gadżety

ZAMÓW WŁASNE
EKO-OGNISKO

ROZPAL ZAINTERESOWANIE
SWOJĄ MARKĄ
eko-ognisko® otwiera nowe możliwości promocji Twojej 
marki, produktu, usługi lub wydarzenia. Sprawdza się 
doskonale w działaniach marketingowych jako wartość 
dodana do prowadzonej już działalności lub gadżet 
spełniający funkcje promocyjne. Możliwość pełnej 
personalizacji pozwala na zamieszczenie na eko-ognisku® 
dowolnego przekazu – zaczynając od nadruku na 
deseczkach w kolorach Twojej marki, przez zamieszczenie 
Twojego logotypu, po indywidualne opakowanie. Wszystkie 
projekty graficzne, według Twoich sugestii, wykonamy za 
Ciebie! Dołącz do takich firm jak TAURON i zamów własne 
eko-ognisko®.

WYRÓŻNIJ SWOJĄ
MARKĘ KOLOREM!

Gadżet. edycja survival



Stale rozwijamy nowe produkty. Sprawdzaj stronę
woodson.pl, gdzie informujemy o nowościach.

ZAKOCHAJ SIĘ W

zamów
dziś

PEŁNA PERSONALIZACJA

Gadżet. 
świeca ogrodowa

TWOJE LOGO TUTAJ

Gadżet.
skrzynia drewniana

Gadżet. eko-ognisko®



woodson.pl

GREENFIRE Sp. z o.o.
ul. Plac Kilińskiego 1

32-660 Chełmek

hello@woodson.pl
+48 882 905 145


