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Firma POLSTER została założona w 1990 roku przez dwóch entuzjastów 

motoryzacji: Jacka Kuczyńskiego i Waldemara Lindę. Działalność rozpoczęli                 

od wykonywania tapicerki do autobusów. Dzięki ich pracowitości i jakości, którą 

dostarczali - POLSTER zyskał wielu lojalnych klientów i zdobył wysoką pozycję   

na rynku. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i zabudowa 

minibusów na podwoziach Mercedes-Benz i Iveco oraz doposażanie minibusów 

innych marek. Firma zapewnia pojazdy z pełnymi homologacjami dla Iveco 5,6t           

i 6,5t oraz dla Mercedes-Benz Sprinter. Dzięki swojej ciężkiej pracy POLSTER 

uzyskał certyfikaty jakości takie jak Mercedes-Benz Van Partner. Teraz, mając 

prawie czterdziestu pracowników na pokładzie, POLSTER dostarcza swoim 

klientom produkt wysokiej jakości i satysfakcję. POLSTER to zespół 

doświadczonych osób z pasją do motoryzacji, dbających o najwyższą jakość           

i poziom świadczonych usług. 

Wybierz POLSTER

zaufaj profesjonalistom!



MINIBUSY LINIOWE

- od 19+1 do 23+1 miejsc

- atrakcyjna cena

- ekonomiczny i wytrzymały

- wysoka jakość

- dwustrefowa klimatyzacja

- tapicerka o wysokiej wytrzymałości 

- 24-miesięczna gwarancja

- komponenty renomowanych firm

- homologacja całopojazdowa

www.polster.pl



MINIBUSY TURYSTYCZNE

- od 16+1 do 23+1 miejsc

- rozsuwane, wygodne fotele z regulowanym oparciem

- szeroka gama sprzętu audio-video

- półki włoskiej firmy Ellamp

- duża przestrzeń bagażowa

- klimatyzacja dachowa z indywidualnymi nawiewami

- możliwość zamontowania skiboxa

- 24-miesięczna gwarancja

- komponenty renomowanych firm

- homologacja całopojazdowa

www.polster.pl



MINIBUSY VIP

- od 9 do 16+1 miejsc

- szeroki wybór tkanin i wzorów

- szeroka gama sprzętu audio-video 

- ergonomiczne, bardzo komfortowe fotele

- możliwość adaptacji wnętrza do indywidualnych potrzeb

- 24-miesięczna gwarancja

- komponenty renomowanych firm

- homologacja całopojazdowa

www.polster.pl



 MINIBUSY PRZYSTOSOWANE
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- od 16+1 do 19+1 miejsc

- dwa stanowiska wózka inwalidzkiego

- możliwość instalacji najazdów, szyn, windy

- system NMI do łatwego demontażu foteli

- płaska podłoga na całej długości pojazdu

- 24-miesięczna gwarancja

- komponenty renomowanych firm

- homologacja całopojazdowa

www.polster.pl



MINIBUSY TAXI

- komfortowe fotele taxi M1

- duża przestrzeń bagażowa

- możliwość zamontowania stolików

- dużo przestrzeni dla pasażerów

- 24-miesięczna gwarancja

- komponenty renomowanych firm

- homologacja całopojazdowa

www.polster.pl



Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

tel.: +48 602 694 353

tel.: +48 602 694 209

tel.: +48 602 159 977

e-mail: sprzedaz@polster.pl

Dane adresowe

POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

64-920 Pila

Jana Styki 16

tel.: +48 67 352 07 60

e-mail: biuro@polster.pl

www.polster.pl


