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URZĘDOWSKI –
wysoka jakość,
nowe produkty
Firma URZĘDOWSKI istnieje na polskim rynku okien i drzwi od 19. lat i przez
cały okres swojej działalności – jako LIDER branżowy – wyznacza nowe kierunki
rozwoju i wysokie standardy jakościowe.

Kontynuując swoją
politykę, która ma
na celu wyjście na-

przeciw oczekiwaniom klien-
ta, firma URZĘDOWSKI
prowadziła w ostatnim okre-
sie bardzo intensywne prace
nad nowymi projektami.
Z ich wynikami klienci bę-
dą mogli się zapoznać już
w najbliższych tygodniach.

Jako pierwsze w ofercie
firmy pojawią się bramy ga-
rażowe. 

Dzięki specjalnemu roz-
wiązaniu konstrukcyjne-
mu, które zostało zgłoszo-
ne do Urzędu Patentowe-
go, można w elastyczny
sposób połączyć ze sobą
dwa rodzaje materiałów:
stal i drewno. To dało
możliwość wyprodukowa-
nia bramy garażowej z so-
lidną konstrukcją stalową
niemieckiej firmy  Torbau
Sachsem – TBS w połącze-
niu ze stabilną ramą
z drewna litego. Dodatko-
wą zaletą bram garażo-
wych z oferty firmy
URZĘDOWSKI jest uży-
cie tego samego wysokoga-
tunkowego drewna jak

przy produkcji okien czy
też drzwi oraz utrzymanie
jakże charakterystycznego
dla tej firmy wzornictwa
drzwi zewnętrznych.

Równolegle do bram 
garażowych firma 
URZĘDOWSKI  przygoto-
wała dla swoich klientów
kolejną nowość: drewniane
deski podłogowe LUXOR.
Deski te są produkowane
przez niemiecką firmę Bo-
xler GmbH & CO.KG
z tarcicy mahoniowej i me-
ranti (a w najbliższym cza-
sie również z dębiny) do-
starczanej przez firmę
URZĘDOWSKI. Połącze-
nie wysokiej technologii
niemieckiej z gwarancją
wysokiej jakości drewna
użytego do produkcji po-
zwala – podobnie jak w
przypadku okien i drzwi –
zaprezentować kolejny luk-
susowy produkt, oczywi-
ście w cenie standardu! Za-
stosowanie olejowania jako
ekologicznego sposobu
ochrony podłóg drewnia-
nych pozwala nie tylko na
skuteczną ochronę po-
wierzchni podłogi (30-letni

okres gwarancji), ale jed-
nocześnie nadaje wnętrzu
ciepła i naturalności.

W przygotowaniu do
produkcji znajdują się rów-
nież nowe drzwi wewnętrz-
ne. Szereg ulepszeń kon-
strukcyjno-technologicz-
nych  da klientowi lepszy
komfort ich użytkowania,
a innowacyjne rozwiązania
w zakresie uszczelnienia
i mocowania kasetonów
zwiększą walory estetycz-
ne tego produktu.

Nie zapominając jedno-
cześnie o swoich podsta-
wowych produktach –
oknach i drzwiach – firma 
URZĘDOWSKI prowadzi
stałą politykę kontroli jako-
ści, mającą na celu ciągłe
podnoszenie – wysokich już
– standardów nie tylko pro-
dukcyjnych, ale również logi-
stycznych i marketingowych.
Takie ukierunkowanie dzia-

łań firmy URZĘDOWSKI
pozwala na zapewnienie
komfortu obsługi nie tylko
dla klienta polskiego. W ten
sposób firma umacnia swoją
pozycję na już pozyskanym
rynku rosyjskim, słowackim,
greckim i węgierskim, a jed-
nocześnie zdobywa kolejnych
klientów w Anglii, Irlandii,
Holandii, jak również w kra-
jach skandynawskich.
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Najnowszą propozycją Toto-
lotka jest możliwość uczest-
niczenia w jednych z naj-

większych na świecie zakładów na
wyścigi konne, odbywające się na
szwedzkich torach. Do oferty trafiły
popularne zakłady – V75, V64
i V65. Na przykład w rozgrywanych
każdej soboty zakładach V75, przy
stawce minimalnej 0,50 zł obstawia
się zwycięzców w siedmiu kolej-
nych gonitwach, przy czym wygra-
ne II i III stopnia padają już w przy-
padku poprawnego wytypowania
zwycięzców, odpowiednio 6 lub 5
gonitw. Uczestnikami tych zakła-
dów są także gracze z 12 innych
państw (Niemcy, RPA, USA, Mal-
ta, Szwecja, Austria, Holandia, Da-

nia, Norwegia, Finlandia, Australia,
Estonia), co znacznie pomnaża wy-
sokość puli, a co za tym idzie, wyso-
kość wygranych. Typowania tego
rodzaju cieszą się sporym świato-
wym zainteresowaniem, stając się
konkurencją wobec klasycznych
gier liczbowych.

Niezaprzeczalnym atutem obsta-
wiania wyścigów konnych stała się

szansa osiągania wysokich wygra-
nych z międzynarodowej puli. Jed-
nak prawdziwym przebojem dla
klientów jest możliwość wykorzysty-
wania własnej, koneserskiej wiedzy
z zakresu hodowli i prowadzenia
sportowego koni, aby drogą profe-
sjonalnej analizy zmaksymalizować
prawdopodobieństwo wysokiej wy-
granej. Mniej doświadczeni gracze
mogą jednak również być spokojni:
innowacyjnym rozwiązaniem skie-
rowanym do nich jest system typo-
wania „chybił trafił” – Harry Boy. –
Konie wybrane przez Harry Boya nie
są bynajmniej przypadkowe – mówi
Tomasz Chalimoniuk, prezes zarzą-
du Totolotka S.A. – Ten specjalnie
zaprojektowany system za pośrednic-

twem komputera sprawdza typy, jakie
już obstawiono, a następnie miesza
faworytów z tymi końmi, na które
jeszcze nie padły zakłady. Dzięki te-
mu grający uzyskuje większą szansę
na wygraną bez konieczności analizo-
wania kariery zarówno koni, jak
i osób powożących.

Poza zakładami organizowanymi
w puli międzynarodowej Totolotek

stwarza również szansę uczestnic-
twa w grach z puli krajowej, gdzie ty-
powaniu podlegają zwycięzcy oraz
pretendenci do miejsc premiowa-
nych w danej gonitwie lub też wy-
grani w trzech kolejnych wyścigach.

Włączenie do oferty początko-
wo mało popularnych w Polsce
zakładów konnych okazało
się strzałem w dziesiątkę.
Gracze szybko docenili
możliwość jednocze-
snego połączenia emo-
cjonujących wrażeń,
zimnej kalkulacji i wyso-
kiej wygranej.

– Propozycja Totolotka to praw-
dziwy hit, doskonale spełniający mo-
je oczekiwania – cieszy się Michał
Matlachowski, klient Totolotka. –
Brakowało na rynku takiej oferty.
Ma mnóstwo zalet, wymienię choćby
perspektywę wielokrotnej wygranej
w ciągu zaledwie kilku godzin. Gra-
jąc np. na zakład V75, mogę w trak-
cie jego trwania obstawić wyniki po-
jedynczych gonitw w puli polskiej,
a to podnosi moją szansę na wygra-
ną, gwarantując na dodatek wspa-
niałą zabawę.

Od kuchni

Totolotek posiada największą
ogólnopolską sieć sprzedaży, którą
tworzy aż 520 punktów  usytuowa-
nych w najbardziej strategicznych
punktach miast. Łatwy dostęp do
zakładów to ukłon w stronę uczest-
ników, których liczba nieustannie
wzrasta. Wiodącym produktem fir-
my są zakłady bukmacherskie Toto-
Mix, w których uczestnicy obsta-
wiają wystąpienie różnych zdarzeń,
nie tylko tych sportowych. Czynią
to, wpłacając określoną stawkę,
a wysokość wygranej zależy od

umówionego wcześniej kursu, czyli
stosunku wpłaty do wygranej.

Propozycja Totolotka obejmuje
również organizację totalizatorów
piłkarskich Toto-Liga i Toto-Gol.
Pierwsze polegają na typowaniu wy-
ników 13 meczów piłkarskich 

wedle opublikowanych przez or-
ganizatora par (na zasadzie:

„wygra – przegra – zremi-
suje”). Największym za-
interesowaniem cieszy
się tutaj obstawianie re-
zultatów zmagań piłka-

rzy w lidze angielskiej.
W zakładach Toto-Gol

w obrębie zainteresowania gra-
czy leży natomiast 6 meczów, gdzie
typowane są ich dokładne wyniki
bramkowe. 

Firma, wychodząc naprzeciw du-
żemu zainteresowaniu zakładami
sportowymi, ustawicznie poszerza
swoją ofertę. Na stałe zagościły
w niej zdarzenia będące udziałem
Polaków – sporą popularnością cie-
szą się wyścigi Formuły 1, skoki nar-
ciarskie, czy też rozgrywki siatkar-
skie kobiet.

Innowacyjne rozwiązania

Totolotek to spółka na miarę cza-
sów, wdrażająca coraz to nowsze
rozwiązania w specyficznej branży
bukmacherskiej. Jedną z ciekaw-
szych opcji było uruchomienie inteli-
gentnego systemu chybił trafił dla za-
kładów bukmacherskich. – Stworzyli-
śmy zupełnie nowy system, wzorując
się na systemie Harry Boy. Komputer
wybiera 10 zdarzeń z bieżącej oferty,
o atrakcyjnych kursach, niekoniecznie
spośród najpopularniejszych zdarzeń.
Opcję wprowadziliśmy z myślą o no-
wych klientach, ale też o doświadczo-
nych graczach, którzy do swojej gry

chcą wprowadzić element losowości –
mówi prezes Chalimoniuk.

Gracze chętnie korzystają z tzw.
e-kuponu – funkcji dostępnej na
stronie internetowej Totolotka.
Oznacza to, że uczestnik zakładów
może w domu utworzyć kompletny
kupon i udać się do oddziału jedy-
nie z jego indywidualnym nume-
rem. Obstawione wcześniej wyniki
zostają wówczas automatycznie
przekazane do komputera, co
znacznie obniża czas samego zawie-
rania zakładu. Ponadto zakłady
działają w systemie on-line, co
umożliwia pobranie wygranej kwoty
już w 30 minut od ogłoszenia po-
twierdzonych wyników typowanego
zdarzenia w każdym oddziale Toto-
lotka w kraju. Dodatkowym uatrak-
cyjnieniem wizyt graczy w autory-
zowanych punktach spółki są nie-
dawno zainstalowane monitory
LCD, za pomocą których przekazu-
je się aktualną ofertę, wysokość puli
i ewentualnej kumulacji. Klienci
mogą również oglądać bezpośred-
nie transmisje z gonitw na szwedz-
kich torach wyścigów konnych, co
w większym gronie pasjonatów nie-
jednokrotnie wywołuje wspaniałą
atmosferę sportowych emocji.

Dla stałych uczestników zakła-
dów bukmacherskich zorganizowa-
no program lojalnościowy Liga
Mix-u, który premiuje graczy typują-
cych najczęściej i najtrafniej. Obser-
wacja ich gry pozwala na utworze-
nie rankingu zarówno na poziomie
ogólnokrajowym, regionalnym – 13
regionów, jak i na poziomie lokal-
nym – w każdym punkcie przyjmo-
wania zakładów. Najlepsi nagradza-
ni są m.in. voucherami na kolejne
gry, telefonami komórkowymi,
a także wyjazdami na zagraniczne
imprezy sportowe. – Program lojal-
nościowy to również doskonały spo-
sób na dodatkową rywalizację mię-
dzy samymi uczestnikami o miano
eksperta określonej kolektury, regio-
nu, czy też obszaru ogólnopolskiego.
Dzięki temu branży przybywa entu-
zjastów, a nam klientów. To cieszy
nas najbardziej, szczególnie w obliczu
zdobytego godła Laur Konsumenta
– Odkrycie Roku 2008 – uzupełnia
prezes Chalimoniuk.

Jakub Lisiecki

TOTOLOTEK: trafnie wytypowany zakład
Totolotek S.A. wykorzystał lukę na rynku usług bukmacherskich i wprowadził na rynek spopularyzowane za granicą zakłady na wyścigi konne. Wyzwanie to okazało
się w Polsce strzałem w dziesiątkę. Za nowatorski produkt spółka uzyskała tytuł Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2008.

Grupa Paradyż, w skład
której wchodzą spółki
Ceramika Paradyż

i Paradyż, jest czołowym pol-
skim producentem wysokiej
jakości płytek ceramicznych.
Wykorzystywane przez firmę
doświadczenie tworzy niepo-
wtarzalne, nowoczesne wnę-
trza. – U źródeł naszych propo-
zycji leży indywidualizm oraz
ciągłe poszukiwanie najlepsze-
go połączenia kształtu, mate-
riałów oraz funkcji, czyli dąże-
nie do wzornictwa będącego
„funkcją komfortu” – mówią
specjaliści ds. reklamy i mar-
ketingu Ceramika Paradyż
Sp. z o.o. Dla Paradyża pro-
jektują najlepsi polscy specja-
liści we współpracy z uznany-
mi włoskimi biurami projek-
towymi.

Przedsiębiorstwo istnieje
od 1989 roku. Inwestycje
w nowoczesne technologie,
doskonała jakość produktów
oraz wzornictwo to podsta-
wa dynamicznego rozwoju,
którego efektem jest znaczą-
cy udział w rynku płytek ce-
ramicznych. – Nasze wyroby
trafiają w gusta coraz szersze-
go grona klientów na różnych
szerokościach geograficznych.
Eksportujemy do 28 krajów
świata – wypowiada się Łu-
kasz Kardas kierownik Dzia-
łu Marketingu. Aktualnie
eksport to ok. 40% łącznych
obrotów grupy kapitałowej.

Przedsiębiorstwo jest laure-
atem wielu prestiżowych ran-
kingów opiniowanych przez
niezależnych ekspertów i in-
stytucje ekonomiczne – „Do-
bra Firma”, „Lider Eksportu
na Wschód”, „Gazele Bizne-
su”, „Laur Konsumenta
2007” oraz tegoroczny „Eu-
ropejski Standard 2008”.

Produkty grupy Paradyż
znajdują zastosowanie za-
równo w indywidualnym bu-
downictwie mieszkaniowym,
przemysłowym, jak i w eks-
kluzywnych instytucjach.
W pięciu nowoczesnych za-
kładach (Opoczno, Wielka
Wola, Tomaszów Mazowiec-
ki) wytwarzane są płytki od

mozaiki po wielki format,
w kilku technologiach i set-
kach wzorów. Pełna oferta
obejmuje kompletne cera-
miczne zestawy ścienno-pod-
łogowe z dekoracjami, uni-
wersalną mozaikę prasowaną
na masie gresowej, gres tech-
niczny, gresy barwione
w masie, płytki na bazie gre-
su szkliwionego oraz elemen-
ty wykończeniowe: kształtki,
cokoły i profile schodowe.
Niektóre kolekcje charakte-
ryzują się kilkoma zestawami
dekoracji o odmiennym cha-
rakterze. Wybrane elementy
zdobnicze zostały tak zapro-
jektowane, by można je było
układać zarówno w tradycyj-

nym układzie pionowym, jak
i poziomym, co stwarza do-
datkowe możliwości aranża-
cyjne. Grupa Paradyż jest je-
dynym producentem w Pol-
sce i nielicznym w Europie
oferującym największy for-
mat płytek ceramicznych –
ekskluzywne rektyfikowane
kolekcje 32,5 x 97,7 cm.

Nowoczesne rozwiązania
techniczne i technologiczne,
wysoko wykwalifikowana ka-
dra (ok. 1600 pracowni-
ków), ciągły monitoring pro-
cesów produkcyjnych i bada-
nia prowadzone przez wy-
specjalizowane laboratoria
zewnętrzne i wewnętrzne
sprawiają, że płytki grupy

Paradyż spełniają najwyższe
wymogi europejskich norm
jakości. Certyfikat Zintegro-
wanego Systemu Zarządza-
nia Jakością ISO 9001:2000
przyznany przez SGS-ICS
Hamburg oznacza poziom
prowadzenia biznesu pozwa-
lający spełniać zarówno naj-
surowsze normy, jak i trafiać
w potrzeby najbardziej wy-
magających klientów. Sys-
tem Zarządzania Środowi-
skowego ISO 14001 zapew-
nia funkcjonowanie zgodnie
z najlepszą praktyką współ-
istnienia ze środowiskiem
naturalnym.

Produkty ze znakiem Para-
dyża spełniają także normy
bezpieczeństwa, a 5-letnia
gwarancja oznacza pewność
długoletniego użytkowania. 
– Nasze wyroby prezentujemy
na całym świecie. Uczestniczy-
my w targach w Poznaniu, Ki-
jowie, Moskwie, Brnie, Mona-
chium, Walencji. Od 2001 ro-
ku nieprzerwanie uczestniczy-
my w targach CERSAIE w Bo-
lonii, skupiających światową
czołówkę branży ceramicznej
– podsumowuje zespół Cera-
miki Paradyż.

Obecnie w grupie Paradyż
realizowane są kolejne inwe-
stycje dotyczące zwiększa-
nia parku technologicznego
oraz powierzchni produk-
cyjnej.

Marzena Libura

Cel i misja grupy Paradyż względem klientów i partnerów han-
dlowych to:

– stworzenie własnego, rozpoznawalnego stylu wzornictwa,
– kompletny produkt bez konieczności poszukiwania innych

rozwiązań,
– nowe wzory i technologie,
– usprawnienie systemu wdrażania nowych kolekcji i wzrostu

efektywności wdrożeń,
– zwiększenie udziału sprzedaży nowych kolekcji,
– poczucie współudziału w tworzeniu oferty grupy Paradyż,
– wspólne efekty ze sprzedaży.

Hiroe / Hiro: kolekcja z Kraju Kwitnącej Wiśni

Inspiracją do powsta-
nia tej nowej kolekcji
w formacie 25 x 40
cm była japońska
sztuka nakładania la-
ki na wyroby z drew-
na oraz kontrastowe
zestawienia kolorów.
Takie połączenia stały
się w ostatnim czasie
niezwykle modne. Ze-

stawienie czerni z bielą to wyraz elegancji i prostoty, który two-
rzy wyrafinowane wnętrza. Natomiast połączenie czerwieni z be-
żem zapewnia mocne, wyraziste zestawienie pełne energii. Nie-
wątpliwym atutem kolekcji jest zestaw teł z motywem kwiato-
wym. Inne dekoracje to zestaw listew w kolorze czerwonym
i czarnym oraz mozaika prasowana, która stanowi uzupełnienie
kolekcji. Płytka podłogowa Hiro w formacie 33,3 x 33,3 cm wy-
stępuje w kolorach Blanco, Beige i Rosa.

Niepowtarzalność jest w cenie…
… także w inspiracjach o wymarzonej przestrzeni: łazience, kuchni, salonie, a także na zewnątrz budynku. Co zrobić, by były to jedyne miejsca w swoim rodzaju? Wybrać
wysokiej jakości produkty grupy Paradyż. Oryginalne wzornictwo, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania to znaki szczególne laureata godła Europejski Standard.
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– Chłodziarko-zamrażarki Whirl-
pool zostały po raz kolejny nagro-
dzone Złotym Laurem Konsumen-
ta. Czym dla Państwa jest to wy-
różnienie?

– Przede wszystkim chciałbym
podziękować klientom za okazane
nam już po raz kolejny zaufanie.
Wszystkie nasze działania obliczo-
ne są na dostarczanie satysfakcji
ostatecznemu użytkownikowi na-
szych produktów. 

Celem firmy jest budowanie lo-
jalności konsumenta, rozumianej
jako naturalna chęć zakupu urzą-
dzeń Whirlpool w momencie do-
konywania wyboru nowego sprzę-
tu AGD. Nawiązanie trwałej, emo-
cjonalnej relacji między marką
a klientem pozwala nam utrzymać
i umacniać pozycję lidera na ryn-
ku. Złoty Laur Konsumenta jest
dla nas niezaprzeczalnym potwier-
dzeniem, że konsekwentne i prze-
myślane działania są skuteczne.
Tegoroczna nagroda, mam uzasad-
nioną nadzieję iż nie ostatnia, sta-
nowi dla nas cenny  sygnał ze stro-
ny konsumentów, że sprzęty
Whirlpool cieszą się ich niesłabną-
cym zaufaniem. To dla nas powód
do satysfakcji z dobrze wykonanej

pracy. Informację o zdobytych  ty-
tułach propagujemy wśród pra-
cowników, partnerów handlowych
i klientów. Cieszy nas fakt, iż na-
groda ta dzięki podobnym działa-
niom laureatów z innych branż,
staje się na polskim rynku rozpo-
znawalnym i cenionym znakiem. 

– Duża konkurencja na rynku
sprawia, że ceny za dobry produkt
znacznie maleją. Jak Państwu uda-
je się utrzymać wysoką jakość przy
zadowalającej cenie?

– W branży AGD stagnacja
cen to jeden z negatywnych czyn-
ników wpływający na ren-
towność tej gałęzi gospo-

darki. Kolejnym są rosnące ceny
surowców wykorzystywanych
w produkcji, np. ropy naftowej,
stali, aluminium. Jednocześnie ce-
ny produktów AGD w sklepach
spadają. Sytuacja ta wytwarza du-
żą presję na  rentowność produk-
cji i sprzedaży sprzętu AGD.
Na szczęście zarówno Whirlpool,

jako globalny dostawca sprzętu
AGD, jak i nasi partnerzy handlo-
wi rozumiemy, że szukanie szans
zwiększenia zysków poprzez ofe-
rowanie sprzętu niższej jakości
jest niedopuszczalne.  

Gwarancja wysokiej jakości to
ważny filar budowy lojalności kon-
sumenta, o którą walczymy bez
kompromisów. Alternatywą obro-
ny rentowności zarówno naszej fir-
my, jak i dystrybucji AGD w Pol-
sce jest optymalizacja procesów
biznesowych. Takie domeny jak lo-
gistyka czy gospodarka zapasami

stwarzają duże możliwości. 
– Jakie są plany rozwojowe

firmy? Jakie nowe innowacje
w chłodnictwie oferujecie? 

– Whirlpool Polska za-
inicjował szereg zmian

w 2008 roku. Istotnym wyda-
rzeniem jest wprowadzenie nowej
strategii handlowej, czy rozpoczę-
cie sprzedaży sprzętu do zabudo-
wy marki Polar. 

Jeśli zaś chodzi o innowacje
w segmencie chłodnictwa to
z pewnością należy wspomnieć
o nowej lodówce z systemem No
Frost Fresh Control, zapewniają-
cym  optymalny poziom wilgotno-
ści we wnętrzu urządzenia, dzięki
czemu żywność utrzymuje swoją
świeżość nawet 2 razy dłużej niż
w tradycyjnych modelach.

Nowością jest też dwudrzwiowa
chłodziarko-zamrażarka z wbudo-
wanym ciśnieniowym ekspresem
do kawy, który prócz serwowania
kawy może też służyć do dozowa-
nia wody na herbatę lub kawę roz-
puszczalną.

Jolanta Solarz

Klient w centrum uwagi
O marce Whirlpool rozmawiamy z Andrzejem Tuleją

– dyrektorem marketingu Whirlpool Polska i Krajów Bałtyckich.

Andrzej Tuleja, Dyrektor Marketingu
Whirlpool Polska i Kraje Bałtyckie.

Jakość i innowacyjność

Klienci Caparol Polska doce-
niają wysoką jakość szerokiej
gamy produktów obejmującej
farby, lakiery, tynki, lakiery do
podłóg, preparaty do zabezpie-
czania tynków, materiały ter-
moizolacyjne oraz produkty
przeznaczone do prac renowa-
cyjnych. 

– W ostatnim dwudziestoleciu
świadomość ekologiczna, zdro-
wotna uległy znacznemu rozwo-
jowi w społeczeństwie – mówi
Tomasz Kruppik, prezes zarzą-
du Caparol Polska Sp. z o.o. –
Obecnie konsument zdecydowa-
nie krytyczniej podchodzi do
kwestii zapachów wydzielanych
podczas stosowania farb czy la-
kierów. Nasze farby oznaczone
symbolem E.L.F. zawierają 30-
krotnie mniej substancji szkodli-
wych i lotnych niż stanowią nor-
my Unii Europejskiej. Podczas
ich wysychania do powietrza
emitowana jest wyłącznie para
wodna.

Wszystkie produkty spółki
poddawane są wieloetapowej
kontroli wewnętrznej oraz ze-
wnętrznej. Wewnętrzna odby-
wa się przede wszystkim na eta-
pie procesu technologicznego,
a także po jego zakończeniu.
Zewnętrzna znajduje potwier-
dzenie w uzyskiwanych przez
firmę certyfikatach, jak również
wyróżnieniach. Ostatnim suk-
cesem w tej dziedzinie jest uzy-

skanie przez centralę przedsię-
biorstwa w Niemczech wraz ze
wszystkimi miejscami produk-
cji certyfikatów: ISO 9001,
14001, 18001. Ponadto spółka
zdobyła certyfikaty ITB wyda-
ne dla czterech aprobat krajo-

wych i dwóch europejskich.
Obecnie w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie trwa-
ją badania potwierdzające przy-
datność wyrobów firmy do me-
chanicznego nakładania bezpo-
średnio na wełnę mineralną
przy izolowaniu stropów garaży
i parkingów, a także badania
nad nowym sposobem wykań-
czania ocieplanych elewacji
przy pomocy imitacji cegły
klinkierowej.

Dla poprawy procesów biz-
nesowych oraz zwiększenia
efektywności działania w 2004
roku Caparol Polska wprowa-

dził system informatyczny SAP,
co znacznie usprawniło funk-
cjonowanie firmy w dziedzinie
finansów, logistyki, sprzedaży,
dystrybucji. Ale prawdziwym
przykładem innowacyjnego po-
dejścia do klienta jest program

Caparol SPECTRUM. Pozwala
on na szybkie opracowanie ko-
lorystyki elewacji i wnętrz bu-
dynków. Najnowsza jego wer-
sja zapewnia m.in. dostęp do
17 tysięcy rodzajów struktur
wraz z ponad 80 gotowymi sza-
blonami fasad oraz wnętrz.
Program pozwala na samo-
dzielną aranżację za pomocą
szerokiej palety kolorów, które
mogą być automatycznie prze-
niesione do docelowego miej-
sca w projekcie. Wybrane bar-
wy są dokładnie odtwarzane
w systemie barwienia maszyno-
wego ColorExpress, dzięki cze-

mu na każdym etapie prac Ca-
parol SPECTRUM daje gwa-
rancję powtarzalności koloru.

Wzrośli czterokrotnie

Konsekwentna realizacja za-
łożonej strategii rynkowej po-
zwoliła spółce w okresie ostat-
nich 5 lat zwiększyć obrót czte-
rokrotnie. Jej udział w rynku
elewacyjnych farb budowlanych
najwyższej jakości to blisko
20%, a w rynku systemów ocie-
pleń – 6%. Najważniejszym ce-
lem ekonomicznym przedsię-
biorstwa jest dalszy, dynamicz-
ny wzrost ze stałym powiększa-
niem udziałów w branży. Za-
mierzenia te realizowane są
m.in. poprzez cykliczne wpro-
wadzanie nowych produktów,
technologii zaspokajających sta-
le zwiększające się oczekiwania
klientów. Bardzo istotnym ele-
mentem strategii Caparol jest
nieustanne podnoszenie wie-
dzy, a także umiejętności kadry.
Służą temu cykliczne szkolenia
oraz seminaria praktyczne orga-
nizowane w kraju bądź za grani-
cą. Gwarantują one pogłębianie
zarówno wiedzy teoretycznej,
jak też umiejętności praktycz-
nych przez współpracujących
ze spółką doradców technicz-
nych, partnerów handlowych,
architektów, a przede wszyst-
kim wykonawców. Obecnie na
ukończeniu są prace nad mię-
dzynarodowym projektem prak-

tycznego systemu szkoleń mala-
rzy i dekoratorów wnętrz, przy-
gotowanym w oparciu o istnie-
jącą bazę szkolnictwa zawodo-
wego oraz doświadczenia nie-
mieckiej centrali.

Europejski standard

– Otrzymanie prestiżowego go-
dła EU Standard 2008 to kolej-
ne potwierdzenie, że obrany kie-
runek rozwoju firmy, a także ja-
kość produktów marki Caparol

znajdują uznanie ekspertów
wśród profesjonalistów – mówi
Tomasz Kruppik. – Jesteśmy
dumni, że znaleźliśmy się w gro-
nie przedsiębiorstw dbających
o najwyższą jakość produktów,
spełniających najbardziej szcze-
gółowe wymagania i standardy.
Ta nagroda zmotywuje jeszcze
bardziej cały nasz zespół do po-
dejmowania nowych wyzwań
w realizacji postawionych celów.

Tomasz Pop∏awski

Caparol Polska – sprawdzona jakość od 1895 roku 
ColorExpress to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego wnętrz i fasad dzięki zastosowa-
niu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Posiada on  w swojej palecie ponad 4 500 000 receptur kolorów dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowli.
Receptury sporządzane na indywidualne życzenie są przygotowywane i archiwizowane w stacjach ColorExpress. Dzięki wprowadzeniu do pamięci systemu, żądany ko-
lor może być w każdej chwili ponownie odtworzony. Stacje barwienia rozlokowane są na terenie całej Polski w wyspecjalizowanych punktach dystrybucji.

Historia grupy Caparol rozpo-
częła się w 1895 roku w Ober-
Ramstadt koło Frankfurtu
nad Menem, gdzie otwarto
pierwszą fabrykę farb budow-
lanych. Dzięki sukcesywne-
mu poszerzaniu gamy pro-
duktów, rozległym inwesty-
cjom, a także najwyższym
standardom jakościowym fir-
ma osiągnęła status lidera

wśród europejskich producentów farb i ekologicznych materia-
łów wykończeniowych. Dzisiaj Caparol może pochwalić się ob-
rotami na poziomie 1,1 mln euro rocznie oraz zatrudnieniem
wynoszącym ponad 4000 pracowników.
W 1996 roku firma otworzyła przedstawicielstwo w Polsce.
W krótkim czasie biuro handlowe zostało rozbudowane o sieć
magazynów w całym kraju. 23 maja 2005 r. Caparol Polska
rozpoczął budowę pierwszej fabryki w Polsce. Powstała ona
w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej i w czerwcu 2006 roku
rozpoczęła swoją działalność. Specjalizuje się w wytwarzaniu
suchych, gotowych do użycia zapraw budowlanych znajdują-
cych zastosowanie w systemach ociepleniowych, zapraw do wy-
konywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego oraz
tynków mineralnych. 

REKLAMA
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Kilka miesięcy temu za-
kład produkcyjny Sun
Garden w wielkopol-

skim Malanowie świętował
piętnastą rocznicę powstania.
Wówczas fabryka zajmowała
5000 metrów kwadratowych.
Dziś malanowski zakład leży
na 16,5 hektarach, powierzch-
nia hal zwiększyła się ponad
dziesięciokrotnie – do 60 tys.
metrów kwadratowych. W se-
zonie pracuje w nim 1800
osób.

Sun Garden to światowy
lider produkujący meble
ogrodowe oraz tekstylia do-
mowe. Główną część przy-
chodów firmy generują po-
duszki na meble ogrodowe.
W bilansie jest to aż 55 pro-
cent dochodów. Kolejne 20
procent to dochody ze sprze-
daży stołów i krzeseł oraz
parasoli ogrodowych. Kolej-
ny solidny filar w działalno-
ści spółki stanowią tekstylia
domowe. Od chwili wprowa-
dzenia tej grupy do produk-
cji w 2000 roku, dochody
z tego segmentu stanowią
10 procent całości. Najbliż-
sze lata przyniosą znaczące
wzmocnienie czwartego seg-
mentu produkcji, którym są
meble tapicerowane i mate-
race piankowe. Firma rozpo-
częła produkcję tych wyro-
bów dwa lata temu, okazuje
się jednak, że rynek bardzo

pozytywnie zareagował na
nową ofertę.

– W ciągu ostatnich 10 lat
nasz obrót wzrósł z 30 do 80
mln euro – mówi Witold
Jarecki, dyrektor zakładu.
– Wyroby spółki trafiają na ca-
ły świat. Grupa Sun Garden
sprzedaje je w sieciach handlo-
wych w Niemczech – jest to 60

procent produkcji. Kolejne
20 procent znajduje nabyw-
ców w innych państwach euro-
pejskich. Dystrybucja w USA
dostarcza koncernowi 5 pro-
cent dochodów, a w Europie
Wschodniej kolejne 5 procent.
W kolejnych latach zamierza-
my agresywniej zdobyć rynek
polski i wschodni.

Polityka otwartości

Doskonałe wyniki finanso-
we są pochodną polityki per-
sonalnej. Dynamiczny wzrost
produkcji wymusił na zarzą-
dzie zakładu wdrożenie no-
woczesnego systemu informa-
tycznego – w tym zintegrowa-
nego systemu do zarządza-

nia procesami pro-
dukcyjnymi SAP.
W praktyce  pozwa-
la to na łatwiejszą
i szybszą realizację
zamówień.

– W ubiegłym 
roku wdrożyliśmy
projekt autoracjo-
nalizacji produkcji
„Sun Idea” – wyja-
śnia Witold Jarec-
ki. – Jego celem jest
usprawnienie proce-
sów produkcyjnych.
Zależy nam na an-
gażowaniu wszyst-
kich pracowników
w rozwój spółki,
z korzyścią dla nich

samych. Każdy zgłoszony
projekt nagradzamy premią
przyznawaną przez komisję
projektu.

– Zarząd wielkopolskiego
zakładu Sun Garden postawił
sobie za cel tworzenie przyja-
znych warunków pracy.
Zmiana pracowników pocią-
ga bowiem za sobą dodatko-

we koszty i komplikuje pracę
wydziału.

– Każdą osobę odchodzącą
z zakładu prosimy o wypełnie-
nie ankiety – dodaje
Agnieszka Siama. –
Odpowiedzi są pouf-
ne i służą nam do
poznania przyczyn
rezygnacji z pracy.

Fala emigracji, ja-
ką Polska przeżywa
od trzech lat, nie
ominęła też Wielko-
polski. Jednak licz-
ba osób, które zre-
zygnowały z pracy w Sun
Garden i wyjechały za grani-
cę jest stosunkowo niewielka.
Witold Jarecki podkreśla, że
część emigrantów już wróci-
ła, wielu z nich ponownie
pracuje w zakładzie przez
niego zarządzanym. Dyrek-
tor podkreśla, że ludzie ci
przywożą nowe doświadcze-
nia, które są wykorzystywane
w Malanowie.

Doskonali fachowcy

– Nasi pracownicy są bardzo
dobrymi fachowcami, rozwijają-
cymi się wraz ze spółką – oce-
nia Agnieszka Siama. – Każdy
z nas stara się swoim zaanga-
żowaniem i postawą wykazać
przydatność dla firmy.

Wielkopolski zakład od lat
ma opinię dobrego pracodaw-

cy, a ludzie zatrudnieni w nim
– doskonałych fachowców.

Każdy z zatrudnionych,
oprócz pensji podstawowej,

otrzymuje premię regulami-
nową oraz premię roczną uza-
leżnioną od realizacji założo-
nych celów. Spółka refunduje
koszty dowozu pracowników
do firmy oraz zajęcia rekre-
acyjne – w tym bilety na ba-
sen. Corocznie latem organi-
zowane są imprezy integracyj-
ne dla pracowników.

W firmie obowiązuje awans
wewnętrzny. Jeśli tworzony
jest nowy dział lub zwalnia się
stanowisko – kandydaci po-
szukiwani są przede wszyst-
kim wśród już pracujących
osób. To sprawia, że każdy ma
możliwość awansu i rozwoju.

– Pracownik jest naszym naj-
większym dobrem i wartością –
z przekonaniem mówi Agniesz-
ka Siama. – Staramy się, by pa-
nowała u nas atmosfera otwarto-
ści, partnerstwa i uczciwości.

Głównym celem strategii perso-
nalnej jest umożliwienie wszyst-
kim pracującym u nas osobom
realizacji swych potrzeb, stworze-
nie sytuacji, w której następuje
spełnienie wszelkich wzajem-
nych oczekiwań i w rezultacie
zbudowanie kultury wysokiej
efektywności pracy.

Każdy nowy pracownik
uczestniczy w szkoleniach,
poznaje też specyfikę firmy.
Jednak najwięcej wiedzy czer-
pie od swego mentora, które-
go zadaniem jest przekazywa-
nie mu wiedzy. Pracownicy
mogą uczestniczyć w różnych
projektach prowadzonych
przez firmę, a także w szkole-
niach, konferencjach i wykła-
dach. Wiele osób podnosi
swe wykształcenie w szkołach
średnich i wyższych.

Wyjątkowa dbałość o pra-
cowników zaowocowała przy-
znaniem zakładowi Sun Gar-
den tytułu Solidny Pracodaw-
ca 2007.

– To ogromne wyróżnienie
potwierdzające, że warto być
dobrym pracodawcą i stwarzać
dogodne warunki do pracy
i rozwoju – mówi Ireneusz
Wuwer, dyrektor finansowy.
– Nasza filozofia jest bardzo
prosta: stwórzmy takie warun-
ki pracy naszym pracowni-
kom, w jakich sami chcemy
pracować.

Dariusz Kwiatkowski

Słoneczny patent Sun Garden na sukces
Angela Merkel, kanclerz Niemiec pozwala politykom swojej formacji pozostawać w cieniu. Rzecz tym razem jednak nie w wielkiej polityce, a w... słońcu. W czasie
spotkań politycy partii obradują w cieniu parasoli produkowanych przez Sun Garden – światowego lidera w produkcji mebli ogrodowych, a pochodzą one z Malanowa
w Wielkopolsce.

Pomorska firma architek-
toniczna A – PLAN bis
Sp. z o.o. może służyć za

klasyczny przykład dynamiki
rozwoju niedużego, za to bar-
dzo prężnego podmiotu gospo-
darczego. Stawia na nieszablo-
nowość i podejmuje się nawet
najbardziej skomplikowanych
projektów. Ma na koncie długą
listę zrealizowanych inwestycji.
Projekty wykonywane są na te-
renie Polski, jednak spora ich
część prowadzona jest na zle-
cenie zagranicznych przedsię-
biorstw inwestycyjnych i dewe-
loperskich.

Spółka z Sopotu jest firmą
typu joint venture z udziałem
kapitału niemieckiego. Po-
wstała blisko jedenaście lat te-
mu, a stanowi własność
dwóch Polaków – architektów
Zbigniewa Kowalewskiego
i Andrzeja Kwiecińskiego
oraz Niemca Jörga Neuhaußa.
Przedsiębiorstwo z początku
projektowało dość typowe
obiekty: stacje paliw, restaura-
cje McDonald’s. – Mieliśmy
kilku sztandarowych kontra-
hentów, dla których robiliśmy
dość schematyczne rzeczy –
mówi Zbigniew Kowalewski,
jeden z właścicieli A – PLAN
bis. – Ale dość szybko, bo po
około trzech latach, do naszego
biura trafiły zlecenia na projek-
ty bardziej nietypowe.

I tak w portfolio spółki znala-
zły się: Aquapark Sopot, Ko-
menda Miejska Policji, handlo-
wa Galeria Bałtycka, jeden z so-
pockich hoteli, a także udział
w projektowaniu Wydziału Pra-
wa Uniwersytetu Gdańskiego
czy Portu Lotniczego Gdańsk
Rębiechowo. Te indywidualne
projekty nacechowane nietypo-
wością wymogły spore zmiany
rozwojowe w firmie. Stała się

ona bardziej otwarta na no-
wych inwestorów i gotowa na
realizację najtrudniejszych wy-
zwań. Pojawiły się tematy pro-
jektowe zupełnie niezwiązane
z pierwotną  działalnością A –
PLANU. Nie pozostało to bez
wpływu na wzrost zatrudnienia,
ponieważ wymogło znacznie
większy i bardziej skompliko-
wany nakład pracy. Nastąpiła
potrzeba rozbudowania infra-
struktury, czyli inwestycji w kil-

ka dodatkowych stanowisk pra-
cy. Spółka w naturalny sposób
zaczęła się rozrastać, co z kolei
spowodowało potrzebę przenie-
sienia działalności do nowej sie-
dziby. Najprawdopodobniej
jeszcze w tym roku A – PLAN
wprowadzi się do znacznie
większego lokalu biurowego,
który nie tylko zapewni możli-
wość dalszego rozwoju, a także
stanie się wizytówką firmy.  

W 2007 roku
przedsiębior-
stwo rozpoczę-
ło swój sztan-
darowy projekt,
czyli centrum
handlowo–biu-
rowo–mieszka-
niowe STOCZ-
NIA w Gdań-
sku. Skala
obiektu jest ol-
brzymia: w jego
skład wchodzi

największy w północnej Polsce
zespół kinowy, dwa wieżowe
budynki mieszkalne, budynek
biurowy, kręgielnia z 18 torami,
centrum medyczne, restaura-
cje, bary, centrum fitness i gale-
ria handlowa na około 220 sa-
lonów i sklepów. Budowa po-
winna rozpocząć się jeszcze
w bieżącym roku. 

A – PLAN bis skupia dzia-
łalność na rynku trójmiejskim,
jednak projekty wykonuje na

terenie całej Polski. Realizuje
obiekty w Łodzi, Szczecinie
i Poznaniu, a także w kilku
mniejszych miejscowościach
dookoła Trójmiasta. Po sukce-
sach niedawnych przedsię-
wzięć i udziale w kilku konkur-
sach zalicza się do branżowej
czołówki w Trójmieście.

Cele A – PLANU są bardzo
jasne. – Chcemy zajmować się
dobrą architekturą i podnosić
poziom naszej pracy. Będziemy
nadal projektować duże obiekty
w Trójmieście, ale również bar-
dzo zależy nam na małych, do-
brych realizacjach, bo każdy
dom jednorodzinny jest dla nas
tak samo ciekawy jak duży
obiekt. To dla nas podstawowy
cel – zapewnia Kowalewski.

Przyznane sopockiej spółce
godło EU Standard 2008 to ko-
lejne obok licznych, wcześniej-
szych wyróżnień potwierdzenie
doskonałych jakościowo usług
projektowych. – Po pierwsze, nie-
zwykle nam miło, kiedy zewnętrz-
ne instytucje zauważają, że się
rozwijamy i robimy coś, co jest po-
zytywnie oceniane na rynku ar-
chitektonicznym. Po drugie, godło
EU Standard ma dla nas znacze-
nie w kontaktach z dużymi inwe-
storami, którzy pojawiają się co-
raz częściej. Stanowi potwierdze-
nie, że jesteśmy dobrą firmą, któ-
rą warto wybrać do współpracy.

Aneta AniÊko

Dobra architektura
Sopocka spółka A – PLAN bis zasłynęła z doskonałych projektów architektonicz-
nych. Bez względu na wielkość obiektu czy jego atrakcyjność finansową, podej-
muje nowe wyzwania. Z równym zaangażowaniem przystępuje do realizacji wiel-
kiej galerii handlowej, jak i domu jednorodzinnego. Teraz zbiera laury: została
nagrodzona tytułem EU Standard 2008.

Rozbudowa potężnej ha-
li zakończyła się pod
koniec ubiegłego roku.

Obiekt wyposażony został
w specjalistyczny sprzęt do
obróbki wstępnej metalu (cię-
cie termiczne i mechaniczne),
obróbki mechanicznej, a także
w sprzęt do prac montażo-
wych (m.in. śrutowanie, malo-
wanie). Ale to nie wszystko,
bo w skład nowoczesnego za-
plecza techniczne-
go przedsiębior-
stwa wchodzą rów-
nież m.in.: suwnica
o udźwigu 2 x 10
ton, prasa o naci-
sku 200 ton, noży-
ce, walce do blach
oraz dźwig samojezdny
o udźwigu 16 ton. 

– Nowoczesne maszyny i tech-
nologie umożliwiają nam prze-
twarzanie w krótkim czasie bar-
dzo dużej ilości materiałów oraz
stwarzają odpowiedni komfort
i bezpieczeństwo pracy naszej za-
łodze – zapewnia Katarzyna
Wojtarowicz, kierownik ds. lo-
gistyki i marketingu. – Naszą
główną zaletą jest jakość i termi-
nowość, a także bardzo szybki
czas realizacji. Dodatkowo
wszystko jesteśmy w stanie zro-

bić kompleksowo – dodaje Woj-
tarowicz.

Metalbark PPU Zbigniew
Barłóg specjalizuje się w wyko-
nawstwie i montażu konstrukcji
stalowych (hale produkcyjne,
magazynowe, sportowe, parkin-
gi wielopoziomowe itp.). Zasię-
giem firma obejmuje nie tylko
cały kraj, ale swoich odbiorców
ma m.in. w Niemczech, Anglii,
Szwajcarii, Skandynawii. Jedną

z największych za-
granicznych inwe-
stycji była budowa
w roku 2006 piętro-
wego parkingu przy
lotnisku Heathrow
w Londynie.

Wykonawstwo
i montaż to jednak nie jedyne
pole działania Metalbarku. Dru-
gi pion biznesu stanowi bowiem
sprzedaż wyrobów hutniczych,
m.in. blach, kształtowników
i kątowników. Przedsiębiorstwo
nie tylko świadczy usługi, ale
również jest dostawcą stali.

Firma posiada liczne certyfi-
katy, m.in. SLV wg DIN 18800
oraz  ISO 9001:2000. Od 2004
roku, nieprzerwanie do dziś Me-
talbark otrzymuje także certyfi-
kat Przedsiębiorstwo Fair Play.

Joanna Drzazga

Metalbark kompleksowo
Metalbark – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Zbigniew Barłóg jeszcze kilkanaście lat temu wykony-
wało na lokalnym rynku niewielkie zlecenia w dziedzi-
nie konstrukcji stalowych. Obecnie firma dysponuje ha-
lą produkcyjną o łącznej powierzchni 3600 m2 i przera-
bia rocznie ponad 4000 ton konstrukcji, generując ob-
rót rzędu 30 mln zł. Polityka rozwojowa umożliwiła fir-
mie uzyskanie tytułu EU Standard 2008.

Fot. Wojciech Kryński
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Klinika Handsome
Men, laureat godła
EU Standard 2008,

już od 18 lat pomaga ludziom,
dla których brak włosów stał
się nie tylko dotkliwym defek-
tem fizycznym, ale przede
wszystkim problemem natury
psychologicznej.

– Jesteśmy jedyną kliniką
w Polsce, która dzięki metodzie
Implant MicroDerme może bez-
boleśnie, całkowicie bezpiecznie
i na 100% skutecznie uzupełnić
ubytki owłosienia – mówi
Ryszard Gzela, właściciel firmy.
– Co warte podkreślenia, zabieg
nie powoduje żadnych skutków
ubocznych.

Największym plusem meto-
dy Implant MicroDerme jest
jej uniwersalność. Z nowymi
włosami można prowadzić
normalne życie: spać, myć gło-
wę, pływać czy jeździć na ro-
werze. Codzienna pielęgnacja
fryzury także nie sprawia żad-
nych trudności. Doceniając za-
lety tego sposobu uzupełniania
włosów, swoim zaufaniem kli-
nikę obdarzyli nie tylko zwykli
ludzie, ale i znane osobistości
ze świata sztuki, m.in. Barbara

Wrzesińska, Dominika Osta-
łowska, Magdalena Różczka
oraz wiele innych.

– Godło EU Standard potwier-
dza wysoką jakość i profesjona-
lizm naszych usług – cieszy się
Ryszard Gzela. – Dążenie do

najwyższych standardów towa-
rzyszy nam od początku działal-
ności kliniki. Pracujemy rzetel-
nie, tworząc silną i godną zaufa-
nia markę, która jest znana za-
równo w Polsce, jak i na rynkach
europejskich.

Obecnie Handsome Men
otwiera nową siedzibę w War-
szawie. Klinika, jako jedyna
na świecie, wykonała dokład-
ne fotografie i wideorelacje,

prezentujące efekty przepro-
wadzanych zabiegów z udzia-
łem znanych osobistości. Każ-
da osoba zainteresowana usłu-
gami kliniki otrzymuje obszer-
ny, bezpłatny zestaw informa-
cyjny, który zawiera katalog

ze zdjęciami pacjentów przed
i po zabiegu wraz z opisem
stosowanych metod oraz 3
płyty CD.

Tomasz Pop∏awski

Włosy, które odmienią 
Twoje życie
Włosy od niepamiętnych czasów stanowią symbol urody, siły, a nawet pozycji
społecznej. Ich brak powoduje u wielu ludzi poważną traumę, obniżoną samo-
ocenę, spadek wiary w siebie oraz apatię. Istnieje jednak klinika, która
„problemy z włosami” rozwiązuje w sposób prosty i przyjazny dla pacjenta
– Handsome Men.

Klinika Handsome Men
ul. Jaśminowa 25

43-300 Bielsko-Biała
Tel. (033) 816-35-83

Tel./fax (033) 811-24-69
www.handsomemen.pl

Adrianna Gerczew, wicemiss Europy
2003. Przed zabiegiem.

Adrianna Gerczew, wicemiss Europy
2003. Po zabiegu.

Dzięki wykorzystywa-
niu do produkcji su-
rowców o najlep-

szych parametrach, jakość
Malmy od lat pozostaje nie-
zmienna.

Makaron Malma pro-
dukowany jest w 100%
z semoliny pochodzącej
z przemiału pszenicy
Amber Durum. – Psze-
nice sprowadzamy do
Polski z Kanady, gdzie ro-
śnie jej najlepsza odmia-
na Navigator 1. Kanadyj-
skie ziarno jest mielone
w naszym własnym mły-
nie we Wrocławiu,
a otrzymana w ten spo-
sób semolina nadaje na-
szym produktom burszty-
nowy kolor, uzyskany
z niej makaron nie skleja
się, pozostaje al dente
i nie traci walorów od-
żywczych podczas go-
towania – mówi Tomasz
Haładyn, dyrektor han-
dlowy Malma Pasta
Sp. z o.o.

Asortyment Malmy w naj-
bliższym czasie zostanie po-
szerzony o linię makaronów
Malma Bronzo. Nazwa ta
pochodzi od technologii
produkcji, do której wyko-
rzystuje się matryce z brą-
zu. – Makaron wyproduko-
wany w ten sposób ma poro-

watą powierzchnię, a jego ko-
lor jest jaśniejszy od makaro-
nu tłoczonego na zwykłej ma-
trycy teflonowej. Po ugotowa-
niu Malma Bronzo będzie
idealnie łączyć się z sosem,

zachowując wszystkie walory
smakowe – dodaje Haładyn.

Firma przygotowuje się
także do wznowienia pro-
dukcji makaronu Malma
Gourmet. To właśnie Mal-
ma Gourmet jest ulubionym
produktem najznakomit-
szych kucharzy i restaurato-

rów z całego świata. Maka-
ron Gourmet wytwarzany
jest według specjalnej recep-
tury, dzięki czemu wyróżnia
się niepowtarzalnym i nie-
porównywalnym smakiem

w stosunku do pro-
duktów dostępnych
w Polsce. 

W celu zaoferowania
naszym klientom pro-
duktów najwyższej jako-
ści, w nowym dla Mal-
ma Pasta segmencie
„dań świeżych”, wzna-
wiamy produkcję piero-
gów „Dania Domu”.

– Na początek pojawią
się podstawowe smaki:
pierogi ruskie, pierogi
z kapustą i grzybami
oraz z nadzieniem mię-
snym, a następnie zamie-
rzamy poszerzyć naszą
ofertę o nowe, unikalne
smaki zaspokajające po-
trzeby naszych klientów
– zapewnia Haładyn.

W najbliższym cza-
sie pojawią się

w sklepach dwie najnowsze
formy makaronów 4-jajecz-
nych Malma Durum pako-
wane w 250- gramowe kar-
toniki. Makarony te dosko-
nale nadają się zarówno do
zup, jak i wszelkiego rodza-
ju sosów.

Joanna Drzazga

Malma 100% Amber Durum
Malma Pasta Sp. z o.o. już nie raz została uznana producentem najlepszego maka-
ronu. Wszystko to dzięki wykorzystywanym surowcom, wśród których numerem 1
jest kanadyjska pszenica Amber Durum oraz jej odmiana o nazwie Navigator 1.

Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Intergos Sp.
z o.o. to zakład pracy

chronionej handlujący materiała-
mi medycznymi i dezynfekcyjny-
mi oraz oferujący usługi ochrony
mienia i porządkowe.

– W zakresie handlu sprzętem
medycznym jednorazowego użyt-
ku jesteśmy jedną z największych
placówek tego typu w Polsce –
mówi Artur Byrcz, wiceprezes
zarządu Intergos Sp. z o.o. – Po-
nadto firma wprowadziła do swo-
jej oferty specjalistyczny sprzęt me-
dyczny, taki jak: stoły i lampy ope-
racyjne, łóżka porodowe, inkuba-
tory. Tak szeroka oferta pozwala
nam sprostać rosnącym wymaga-
niom rynku i klientów.

W zakresie ochrony osób
i mienia spółka może pochwalić
się nowoczesnymi systemami
ochrony elektronicznej, doskona-

le przeszkolonymi i wyposażony-
mi pracownikami, a także specja-
listycznym centrum monitorują-
cym. Do każdego obiektu opra-
cowywany jest indywidualny plan
ochrony dostosowany do jego
specyfiki. W razie jakiegokolwiek
zagrożenia firma gwarantuje
wsparcie Zespołem Natychmia-
stowej Reakcji, który w ciągu kil-
ku minut dociera do chronionego
obiektu, podejmując natychmiast
działania zmierzające do zapobie-
żenia powstania szkody lub
zmniejszenia jej rozmiarów.

Kompleksowe usługi porząd-
kowe wykonywane są zarówno
wewnątrz obiektów, jak i na tere-
nach zewnętrznych. Wszystkie
prace wykonywane są w oparciu
o nowoczesny sprzęt. Zakres
i częstotliwość prac dopasowane
są do indywidualnych potrzeb
zleceniodawcy. 

– Dzięki skutecznemu, nowo-
czesnemu zarządzaniu odnotowu-
jemy dynamiczny rozwój – stwier-
dza Zbigniew Kożdoń, wicepre-
zes zarządu. – W ciągu jednego
roku podwoiliśmy zatrudnienie,
osiągając stan ponad 600 pracow-
ników. Sprzedaż za 2007 rok była
wyższa od roku poprzedniego
o 50%. Nasz dynamiczny rozwój to
jednak nie tylko zyski, ale także
rozsądne i przemyślane inwestycje.

A tych nie brakuje. Intergos
niedawno postawił magazyn wy-
sokiego składowania, zainwesto-
wał w samochody firmowe, mo-
że pochwalić się wdrożonym
zintegrowanym systemem RE-
KORD z modułem wspierają-
cym zarządzanie, który pozwala
na bieżące śledzenie zdarzeń
i szybkie, racjonalne podejmo-
wanie decyzji.

Tomasz Pop∏awski

Intergos stawia na inwestycje
W styczniu 2008 roku spółka Intergos obchodziła osiemnastą rocznicę powsta-
nia. W okres pełnoletności firma wkracza jako solidny partner w interesach, gwa-
rantujący jakość, nowoczesność i przystępne ceny oferowanych przez siebie usług.
Te walory legły u podstaw decyzji o przyznaniu spółce tytułu EU Standard 2008.

REKLAMA

REKLAMA

Makarony w dowód uznania zostały nagrodzone
tytułem oraz godłem TO jest TO! 2008.
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Przeprowadzona inwestycja
nie tylko pozwoliła na zwięk-
szenie możliwości produkcyj-

nych, ale dzięki wyposażeniu ko-
biernickiego zakładu w najnowocze-
śniejszą, w pełni zautomatyzowaną
linię do produkcji uzyskano pożą-
daną jakość wyrobów. A to już za-
o w o c o w a ł o
w z r o s t e m
s p r z e d a ż y
o 30%. Dodat-
kowo otrzyma-
ne dotacje unij-
ne firma prze-
znaczyła na za-
kup specjalnej
maszyny do pa-
kowania maka-
ronu krótkiego,
a także wdrożenie systemu BRC,
obejmującego HACCP oraz ISO
9001:2000.

– Dzięki tym systemom możemy
zapewnić jakość naszych wyrobów
przy zachowaniu najwyższego, euro-
pejskiego standardu bezpieczeństwa
w produkcji żywności – przekonuje
Beata Szostak, współwłaściciel
przedsiębiorstwa.

W ciągu minionych lat Między-
brodzkie Makarony systematycznie
poszerzały zakres swojej działalno-
ści o nowe formy makaronu,
uwzględniając oczekiwania konsu-
mentów oraz trendy rozwijające się

na rynku artykułów spożywczych.
Głównym celem spółki jest w chwili
obecnej wyjście poza Polskę połu-
dniową i rozwinięcie sprzedaży na
terenie całego kraju. Sztandarowy
produkt, czyli makaron 5-jajeczny
wytwarzany metodą walcowaną,
charakteryzuje się  tym, że podczas

g o t o w a n i a
zwiększa po-
naddwukrotnie
swoją objętość
dzięki zawarto-
ści w składzie
świeżych jaj
oraz mąki
z pszenicy du-
rum. Ta trady-
cyjna receptu-
ra, która pozo-

staje niezmienna od początku po-
wstania zakładu powoduje, że maka-
ron posiada wyśmienity smak, złoci-
stą barwę, jest sprężysty oraz – co
najważniejsze – nie skleja się.

Firma w ubiegłym roku urucho-
miła również nową linię makaro-
nów 2-jajecznych o nazwie „Be-
skidzki Makaron”. Marka skiero-
wana jest do klientów, patrzących
na produkt przez pryzmat ceny,
którzy poszukują makaronu dobrej
jakości, o naturalnym słonecznym
odcieniu, zachowującego kształt
i formę.

Joanna Drzazga

Międzybrodzkie
Makarony docenione
Firma Międzybrodzkie Makarony Sp. j. od 17 lat spe-
cjalizuje się w produkcji makaronu. Uzyskane dotacje
unijne pozwoliły w ostatnim czasie  na wdrożenie sys-
temu BRC. Spółka otworzyła także drugi zakład pro-
dukcyjny w Kobiernicach. Popularność oraz wysokie
wyniki sprzedaży przyniosły Międzybrodzkim Maka-
ronom godło TO jest TO! 2008.

Rodzina serwerów Primer-
gy zaprojektowana jest
z myślą o efektywnym wy-

korzystaniu w najbardziej rozpo-
wszechnionych środowiskach
Windows i Linux. Cechuje je du-
ża wszechstronność w zastosowa-
niach z wykorzystaniem po-
wszechnie znanych technologii.
Przy ich projektowaniu duży na-
cisk położono na łatwe, a jedno-
cześnie wszechstronne i zdalne
zarządzanie, które jest
szczególnie przydatne
w dużych, rozproszo-
nych przedsiębior-
stwach. Służą do tego
wbudowane kontrole-
ry sprzętowe oraz do-
starczany wraz z ser-
werami bogaty zestaw oprogra-
mowania. Szczególną zaletą ser-
werów Primergy jest bardzo ni-
skie zużycie energii (średnio kil-
ka -kilkanaście procent w porów-
naniu z konkurencją). Najlep-
szym tego przykładem jest model
Primergy TX120, który przy peł-
nym wyposażeniu zużywa zaled-
wie około 160 W energii – tyle,
co mocna żarówka. Wśród tej ro-
dziny szczególne miejsce zajmu-
ją serwery Primergy Bladeframe,
które jako pierwsze na rynku ofe-
rują fizyczną realizację koncepcji

Dynamicznego Centrum Da-
nych na poziomie serwerów
w postaci technologii PAN (Pro-
cessing Area Network). Techno-
logia ta pozwala tworzyć ela-
styczną architekturę grupy serwe-
rów, łatwo dopasowującą się do
aktualnych potrzeb biznesowych.
Kluczowe funkcje architektury
PAN: automatyzacja, wirtualiza-
cja oraz konsolidacja pozwoliły
zrealizować prosty i przystępny

w obsłudze sposób
zarządzania z jednej
wspólnej konsoli ad-
ministratora. Nie bez
znaczenia jest łatwa
wymiana funkcji
i usług pomiędzy ser-
werami realizowana

w bardzo krótkim czasie, czego
nie można wykonać w tradycyj-
nej architekturze serwerów stano-
wiących odizolowane części ze
sztywno przypisanymi funkcja-
mi. Końcowym i najważniejszym
wyróżnikiem rodziny serwerów
Primergy Bladeframe jest dba-
łość o znaczne, nawet 50 -70%
w stosunku do konkurencji, obni-
żenie kosztów pozyskania, użyt-
kowania i utrzymania infrastruk-
tury serwerów dla centrów prze-
twarzania danych.

Tomasz Pop∏awski

Serwery dla najbardziej 
wymagających
Fujitsu Siemens Computers (FSC) posiada w swojej
ofercie kilka rodzin serwerów pokrywających pełny
zakres zastosowań. Są to serwery klasy mainframe,
serwery dla środowisk Unix oraz najbardziej popular-
ne serwery Primergy oparte o technologie procesorów
Intel i AMD.

– Wyspecjalizowaliśmy się w pro-
dukcji hydrantów wewnętrznych
z wężem półsztywnym o wielkości
DN19, DN25 oraz płaskoskłada-
nym DN52 w tak wielu wariantach,
że możemy zaspokoić oczekiwania
każdego klienta – opowiada wła-
ściciel firmy Piotr Grabowski. Fir-
ma, wychodząc naprzeciw zapo-
trzebowaniu rynku europejskiego,
ciągle rozwija się – wprowadza do
produkcji innowacyjne technolo-
gicznie urządzenia, których zada-
niem jest zwiększanie wydajności
produkcji i jakości wykonania.
Nowe inwestycje możliwe są mię-
dzy innymi dzięki wsparciu środ-
ków unijnych.

GRAS może pochwalić się
oryginalnymi projektami Hy-
drantów Wewnętrznych Przeciw-
pożarowych serii FUTURE (już
w produkcji seryjnej), które sta-
nowią unikatowe połączenie bez-
pieczeństwa, innowacji i nowo-
czesnej stylistyki. Najnowszy, 
całkowicie niekonwencjonalny
i śmiały projekt GRAS to hy-
dranty serii GRAS PRESTIGE
LINE po raz pierwszy pokazane
na Międzynarodowych Targach
Ochrony Pracy, Pożarnictwa
i Ratownictwa „SAWO 2008”
w Poznaniu, gdzie stały się prze-

bojem, zdobywając uznanie zwie-
dzających i otrzymując Grand
Prix Sawo 2008 – nagrodę w ka-
tegorii „Ochrona ludności”.

Najnowsza rodzina hydrantów
rzuciła zupełnie nowe światło na
zagadnienie hydrantów we-
wnętrznych, które swym oryginal-
nym wyglądem mają przyciągać
uwagę architektów i projektantów
wnętrz, a jednocześnie (i chyba
najważniejsze) być bardziej przy-
jaznym dla użytkownika.

Te ekskluzywne i niepowta-
rzalne produkty zaprojektowane
zostały dla wyjątkowo wymagają-
cych klientów.

– Jesteśmy także współtwórcą
rewolucyjnego hydrantu Telesto-
Gras, generującego mgłę wodną,
której zasięg przekracza 8 m. Po-
zwala to na zmniejszenie zużycia
środka gaśniczego do kilku lub kil-
kudziesięciu litrów, co diametral-
nie redukuje koszty akcji gaśniczej
– dodaje Grabowski.

Codzienne zaangażowanie fir-
my w podwyższanie jakości swo-
ich produktów i bezpieczeństwa
klientów oraz progresywnie pro-
wadzona polityka rozwoju po-
zwoliły przedsiębiorstwu GRAS
uzyskać tytuł EU Standard 2008.

Anna Rok

Hydranty dla Europy
Firma GRAS to coraz mocniej widoczny na rynku eu-
ropejskim polski producent hydrantów wewnętrznych
przeciwpożarowych. Nowatorskie rozwiązania kon-
strukcyjne połączone z najwyższą jakością materia-
łów i starannością wykonania, przebojem zdobywają
nowych odbiorców w Europie. Najnowsze wzornictwo
łamie dotychczasowe stereotypy postrzegania szaf hy-
drantowych przez architektów i projektantów wnętrz.
Jest to wynikiem długoletniego doświadczenia i śmia-
łego wdrażania najnowszych technologii.

– Kompleksowe  działanie na-
szego preparatu zapewnia jego bo-
gata, wieloskładnikowa kompozy-
cja, która sprawia, że zmęczona
skóra, łamliwe włosy, paznokcie
odzyskają witalność i siłę – mówi
Lena Czarnocka-Okrent, kierow-
nik działu farmacji Naturell Pol-
ska Sp. z o.o. Silica jest m.in.
unikalnym źró-
dłem biotyny,
chroniącej przed
stanami zapalny-
mi oraz szkodli-
wym promienio-
waniem UV.
Obecność mine-
rałów, takich jak
żelazo, wapń czy
krzem odżywia skórę, zapewnia-
jąc prawidłowe ukrwienie jej,
oraz cebulkom włosowym.
Szczególnie ważną rolę odgrywa
tutaj obecność krzemu. Zapew-
nia on odpowiednią wilgotność
w obrębie tkanki łącznej. Jego
działanie dodatkowo wspomaga
kwas p-aminobenzoesowy, który
nie tylko niweluje oznaki przed-
wczesnego starzenia się, ale rów-
nież koryguje niedobory barwni-
ka we włosach czy skórze. Po-
nadto skład suplementu został
wzbogacony w niezbędne ami-
nokwasy odpowiadające za za-
pewnienie skórze właściwego
napięcia i ochraniające przed
utratą wilgoci. Ale to nie wszyst-
ko, bo swoje dobroczynne wła-

ściwości uwalniają w Silice tak-
że algi, skrzyp polny i pokrzywa.
Dzięki tej kompozycji istniejąca
już od 10 lat na polskim rynku
Silica doskonale ugruntowała
swoją pozycję. Preparat cieszy
się nie tylko zaufaniem konsu-
mentów, ale również środowiska
farmaceutycznego (został m.in.

uznany Produk-
tem Roku przez
Świat Farmacji).

Firma Naturell
powstała w Szwe-
cji w 1920 r. Od
początku istnie-
nia wytwarza pro-
dukty farmaceu-
tyczne, dietetycz-

ne oraz witaminowo-mineralne
oparte na naturalnych surow-
cach. W Polsce od 15 lat ich
dystrybucją zajmuje się Naturell
Polska Sp. z o.o. Przedsiębior-
stwo w ostatnim czasie wprowa-
dziło na rynek kilka nowości,
m.in. Beta-Karoten z witaminą
E, Potas, Uromaxin, Dentovit,
Providin, Tonisol, Tumerin. Co
ważne – wszystkie suplementy
diety uzyskały pozytywne opi-
nie polskiego Instytutu Żywno-
ści i Żywienia. Zgodnie z po-
trzebami rynku Naturell zamie-
rza w dalszym ciągu poszerzać
swoją ofertę, kontynuując prace
nad preparatami najnowszej ge-
neracji.

Joanna Drzazga

Silica wzmacnia i odżywia
Suplement diety Silica firmy Naturell Polska Sp.
z o.o. to wyjątkowa kompozycja związków mineral-
nych, witamin oraz ziół, będących podstawą dla wzro-
stu, a także regeneracji komórek skóry, włosów i pa-
znokci. Popularność i uznanie ze strony konsumentów
przyniosły Silice tytuł Eko-Laur Konsumenta 2008.

Dynamiczny rozwój spółki
to wynik nieustannie
przeprowadzanych inwe-

stycji. W 2005 roku przychodnia
usamodzielniła się i wykupiła
dzierżawiony od Polpharmy bu-
dynek o powierzchni ponad 500
m2. Pozwoliło to na remont oraz
rozbudowę obiektu o kolejne
1000 m2, a także dostosowanie
go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – projekt został
w większości sfinansowany ze
środków EFRR w ramach
ZPORR, a kwota dotacji opiewa-
ła na sumę 1,3 mln zł.

– Świadczymy kompleksowe
usługi w zakresie podstawowej oraz
specjalistycznej opieki zdrowotnej
(15 poradni), jak również rehabilita-
cji medycznej. Dysponujemy wła-
snym zapleczem diagnostycznym,
na które składa się wysokiej klasy
sprzęt: rentgen cyfrowy, mammo-
graf, holtery EKG i ciśnieniowy, apa-
raty USG, EMG i wiele innych –
wymienia Krzysztof Kowalski, pre-
zes zarządu NZOZ Medpharma
S.A. – Ponadto od 3 lat działamy
w systemie zarządzania jakością
ISO 9000, co w połączeniu z pracą
wysoko kwalifikowanej kadry me-
dycznej sytuuje nas w czołówce tego
typu podmiotów w regionie.

Medpharma funkcjonuje w ra-
mach porozumienia z NFZ oraz

w zakresie tzw. usług abonamen-
towych, współpracując na tym po-
lu m.in. z firmą Medicover i LIM.
Pacjenci mogą korzystać z pełnej
gamy usług w obrębie jednego
obiektu w trybie całodobowym,
a w razie konieczności także poza
terenem placówki. Dużym uła-
twieniem było pełne skomputery-
zowanie jednostki. Umożliwiło
ono utworzenie bazy danych
wszystkich podopiecznych oraz
umawianie wizyt w systemie go-
dzinowym. Zwiększenie liczby pa-
cjentów – z poziomu 10 tys. zare-
jestrowanych osób w ramach pod-
stawowej opieki ambulatoryjnej
do 60 tys. włącznie ze zleceniami
specjalistycznymi – przełożyło się
na dwukrotne zwiększenie obro-
tów spółki. Zyski są reinwestowa-
ne zarówno w szkolenia persone-
lu medycznego, jak i w zakup naj-
nowocześniejszej aparatury. Sta-
rania Medpharmy zostały uhono-
rowane tytułem EU Standard
2008. – To nobilitacja, która zmo-
bilizuje nas do dalszego rozwoju.
Planujemy utworzenie pracowni en-
doskopowej, chcemy również wyko-
nywać zabiegi tzw. jednego dnia,
bez hospitalizowania. A to wszystko
na niezmiennym europejskim 
poziomie – dodaje Krzysztof Ko-
walski.

Anna Rok

Medpharma przyciąga
unijnych pacjentów
Starogardzki Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHAR-
MA S.A. sukcesywnie powiększa grono swoich pod-
opiecznych – obecnie w przychodni zarejestrowanych
jest blisko 60 tys. osób zarówno z Polski, jak i z innych
krajów UE. Pacjenci mogą liczyć na fachową opiekę le-
karską popartą doskonałym zapleczem diagnostycznym.

www.kawaodchudzajaca.pl
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Produkcję wszystkich opra-
cowanych przez siebie pre-
paratów firma BioGarden

zleca dużym przedsiębiorstwom
farmaceutycznym. – To właśnie
dzięki temu, że nasze suplementy
wytwarzane są na liniach produk-
cyjnych potężnych koncernów, ma-
my zagwarantowane najwyższe
rynkowe normy – mówi Piotr
Świerczyński, współwłaściciel Bio-
Garden Sp. z o.o. – Każdy suple-
ment jest szczegółowo badany
w profesjonalnym laboratorium, a
każde opakowanie wypuszczone do
sprzedaży posiada certyfikat jako-
ści – dodaje Świerczyński.

Seria BioOgrody to pięć prepa-
ratów. Aktywnymi składnikami
wszystkich artykułów są rośliny
lecznicze oraz ich ekstrakty uzyski-
wane z najlepszych surowców i po-
chodzące z ekologicznie czystych
źródeł. Jako pierwszy na rynek

wprowadzony został wyciąg ze
skrzypu polnego i pokrzywy, za-
wierający wszystkie niezbędne
składniki do tego, aby odżywiać
włosy i paznokcie od wewnątrz.
Główną zaletę tego produktu sta-
nowi optymalnie dobrany skład
ziół, witamin oraz niezbędnych
minerałów. A tym, co przede
wszystkim go wyróżnia jest dodat-
kowa zawartość błonnika. Drugi
z suplementów to z kolei błonnik
z ananasem. Jego odbiorcami są
przede wszystkim osoby z nadwa-
gą, prowadzące siedzący tryb ży-
cia, o małej aktywności ruchowej.
Co istotne, to właśnie BioGarden
jako pierwszy w Polsce dodał do
zwykłego błonnika domieszkę
proszku ananasowego, stając się
tym samym prekursorem w stwo-
rzeniu tego typu kompozycji. Serię
BioOgrody zasilają także borówka
z luteiną A+E, której głównym

wskazaniem jest poprawa wzroku
oraz soja A+E, zawierająca izofla-
wony sojowe, czyli naturalny hor-
mon opóźniający efekty starzenia
się kobiet. Nowością w asortymen-
cie spółki jest Cera Nova z brat-
kiem. To preparat przeznaczony
dla młodzieży w okresie dojrzewa-
nia, będący połączeniem trzech
głównych składników niezbędnych
w walce z trądzikiem – bratka,
cynku i witamin z grupy B3. 

Największe przyrosty sprzeda-
ży BioGarden generuje w mo-
mencie wprowadzania nowych
produktów na rynek. Dlatego
jeszcze w tym roku firma zamie-
rza podbić go nowym suplemen-
tem. – Tym razem będzie to prepa-
rat z grupy dermatologicznej, skie-
rowany dla dojrzałych, dbających
o swoje zdrowie i urodę kobiet
– zdradza Świerczyński.

Joanna Drzazga

Naturalne BioOgrody 
Firma BioGarden Sp. z o.o. z Piaseczna od czterech lat specjalizuje się w wyro-
bie preparatów, będących dietetycznymi środkami spożywczymi, czyli  tzw. suple-
mentów diety. Artykuły wchodzące w skład serii BioOgrody zostały nagrodzone
tytułem oraz godłem Eko-Laur Konsumenta 2008.– Nasza filozofia jest bardzo

prosta, wymaga jednak ogromnej
wiedzy, a także staranności – mó-
wi Marcin Wycisk, menedżer ds.
marketingu i reklamy.  – Stara-
my się oferować klientom wzornic-
two z wyższej półki, jednak w przy-
stępnych cenach. 

Drzwi już dawno przestały
być tylko elementem budowla-
nym. Dziś to już pełnoprawny
fragment wystroju wnętrz. Dlate-
go Classen-Pol przygotowuje wy-
roby nie tylko w wielu wzorach
i modelach, ale także w szerokiej
gamie kolorystycznej. W efekcie,
klienci mają do wyboru setki
kombinacji. Projektanci wnętrz
dobierają bowiem skrzydła
drzwiowe pasujące do ustawio-
nych mebli czy koloru ścian.

– W polskich realiach drzwi słu-
żą nam minimum po 8 -10 lat
– ocenia Maciej Sporek, mene-
dżer ds. stolarki drzwiowej. – Ich
cena, zazwyczaj wynosząca kilka-

set złotych, nie jest już kwotą zapo-
rową. Dlatego coraz większa licz-
ba Polaków wymienia stare drzwi
wewnętrzne na nowe.

Classen-Pol S.A. to największa
spółka-córka niemieckiego kon-
cernu Classen – jednego z najbar-
dziej cenionych producentów wy-
robów drewnianych i drewnopo-
chodnych w Europie i lidera
światowego rynku podłóg lami-
nowanych. Polski oddział koncer-
nu to jeden z największych pro-
ducentów stolarki drzwiowej
w kraju. Firma zatrudnia ponad
700 osób. Linie produkcyjne
rocznie mogą wytwarzać 500 000
drzwi. 

Drzwi marki Classen kupują
nie tylko konsumenci w Polsce,
ale też z Czech, Słowacji, Węgier,
Chorwacji, Bułgarii, Rumunii,
Austrii, Niemiec, a również z kra-
jów byłej ZSRR. W kraju drzwi
Classen można kupić w liczącej
kilkaset sklepów sieci Autoryzo-

wanych Punktów Sprzedaży, we
wszystkich sieciach marketów bu-
dowlanych oraz w sieci specjali-
stycznych salonów z drzwiami
i podłogami Ruck Zuck.  

– Ciągle staramy się wprowa-
dzać w naszych wyrobach jak naj-
więcej innowacyjnych rozwiązań –
podkreśla Maciej Sporek. – Jed-
nymi z ostatnich są zaokrąglenia
krawędzi drzwi – przylgi oraz no-
wy, bezinwazyjny, a tym samym
bardziej estetyczny montaż ramek
przyszybowych. Klientom proponu-
jemy także skrzydła drzwiowe
o nowej konstrukcji, która zapew-
nia podwyższoną sztywność.
Wszystkie te rozwiązania wpływa-
ją nie tylko na estetykę, ale także
na jakość  i ergonomię naszych
produktów.

Drzwi wewnętrzne produkowa-
ne przez Classen-Pol S.A. zdobyły
godło Laur Konsumenta – Odkry-
cie Roku 2008.

Dariusz Kwiatkowski

Drzwi otwarte na pomysły
Interesujące wzornictwo, bardzo dobre materiały i doskonałe wykończenie – tym
Classen-Pol, producent drzwi z podrybnickich Zwonowic przyciąga klientów.
Ci, w rewanżu przyznali spółce Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2008.

– Specjalizujemy się w produk-
cji kotłów parowych i wodnych, jak
również chłodnic dla przemysłu lą-
dowego oraz okrętowego – pod-
kreśla Ireneusz Karaśkiewicz,
prezes zarządu FUO Rumia Sp.
z o.o. – Pod konkretne wymaga-
nia klienta wytwarzamy także nie-
typowe wymienniki ciepła, których
projekty powstają w naszym wła-
snym biurze konstrukcyjnym.
Praktycznie za każdym razem to
indywidualny produkt opracowy-
wany głównie dla przemysłu che-
micznego i rafineryjnego. Odbior-
cami produktów są polskie i eu-
ropejskie firmy z sektora petro-
chemicznego, medycznego, mię-
snego, przetwórstwa owocowo-
warzywnego i wielu innych – fa-
bryka jest czołowym dostawcą
chłodnic powietrza do głównych
silników okrętowych dla HCP
Cegielski S.A.

Dynamiczny rozwój spółki
to wynik daleko idącej moder-
nizacji i specjalizacji parku
maszynowego. Oprócz najno-
wocześniejszego słupowysię-
gnika spawalniczego do spawa-
nia płaszczyzn cylindrycz-
nych, dokonano zakupu auto-
matu do spawania rurek
w ścianach sitowych, czy też
spawarek typu TIG oraz MIG-
MAG. Pozwoliło to na zwięk-
szenie wydajności pracy, a co
za tym idzie na zwielokrotnie-
nie liczby realizowanych pro-
jektów. Proces produkcji opar-
ty jest na Systemie Zarządza-
nia Jakością ISO 9001, co
w połączeniu z certyfikatami
UDT, GL, BV na poszczegól-
ne wyroby daje realizacje na
najwyższym poziomie. – Za-
chowanie wszelkich parametrów
jakości idzie w parze z jednocze-

snym obniżeniem kosztów, a to
czyni nas konkurencyjnymi na
rynku polskim oraz zagranicz-
nym. Wygrywamy przetargi
z największymi światowymi do-
stawcami – dodaje Karaśkie-
wicz. – Naszą wizytówką są
produkty, które nie tylko sami
projektujemy, ale również przed
oddaniem do użytku poddajemy
badaniom na własny koszt.

FUO Rumia została laure-
atem programu EU Standard
2008. Europejska jest od daw-
na. Ostatnio wdrożyła system
komputerowy „TETA 2000” do
całkowitego zarządzania fabry-
ką, co pozwoli kontrolować
również jej ekonomikę. Przed
spółką kolejne inwestycje w za-
plecze maszynowe – zakup spe-
cjalistycznego sprzętu sterowa-
nego numerycznie. 

Anna Rok

FUO Rumia: pełną parą
Fabryka Urządzeń Okrętowych RUMIA to czołowy polski producent kotłów prze-
mysłowych. Niedawne inwestycje pozwoliły na zwiększenie wydajności oraz roz-
szerzenie działalności. Dziś spółka z powodzeniem konkuruje z najlepszymi euro-
pejskimi firmami, m.in. w zakresie wyrobu nietypowych wymienników ciepła.

Dolnośląska firma Gant
Development stała się li-
derem branży dewelo-

perskiej w południowo-zachod-
niej Polsce. Posiada w ofercie
bardzo zdywersyfikowany pro-
dukt: od powierzchni małych po
wielkie, ze standardami od po-
pularnego po bardzo wysoki.
Odbiorcą może więc zostać za-
równo przeciętny Jan Kowalski,
jak i bardzo wymagająca kliente-
la. Ponadto oferuje klientom wy-
sokiej jakości mieszkania, funk-
cjonalne i elastyczne w aranża-
cji.  A jest w czym wybierać, bo
buduje setki mieszkań. Do koń-
ca roku spółka zakończy budo-
wę kilku inwestycji, co spowodu-
je znaczny przyrost liczby odda-
nych lokali mieszkaniowych
oraz użytkowych, głównie w bu-
dynkach wielorodzinnych.
Większość mieści się we Wro-

cławiu, w najlepszych, prestiżo-
wych dzielnicach, m.in. przy ul.
Ślicznej, Kaszubskiej, Krzyckiej,
Opolskiej, Gorlickiej, Kamien-
nej i – przełomowy projekt –
przy Strzegomskiej i to nie ko-
niec, planuje rozpoczęcie kolej-
nych. Deweloper wybiera najcie-
kawsze lokalizacje. Warto też
pochwalić firmę za rozrost inwe-
stycji w innych miastach: Krako-
wie, Opolu, Poznaniu, Gdańsku.
Gant skutecznie rozpoznaje, na
jakiego rodzaju lokale panuje
aktualnie popyt w danym 
mieście. 

– Sporą przewagę na rynku
budujemy sobie znakomitymi wa-
runkami finansowymi, choćby
tym, że klient wstępnie wpłaca
zaledwie 10% wartości lokalu,
a resztę dopiero po otrzymaniu
kluczy – objaśnia Dariusz
Małaszkiewicz, prezes zarządu

Gant Development S.A. – Zbu-
dowaliśmy silną markę, wypraco-
waliśmy stabilną sytuację finan-
sową. Chętnych nabywców raczej
nam nie braknie.

EU Standard od dawna

Grupa Gant od dawna jest
firmą na poziomie europejskim.
Zdobywa najatrakcyjniejsze lo-
kalizacje, buduje według projek-
tów najlepszych architektów,
ma doświadczoną kadrę zarzą-
dzającą o wszechstronnych
kompetencjach.

– Kodeks Dobrych Praktyk,
ład korporacyjny, zobowiązania
wobec akcjonariuszy, czytanie sy-
tuacji finansowej firm to nasze
silne strony – wylicza Małaszkie-
wicz. – Wszystko po to, żeby
klient wybrał właśnie nas.

Jakub Lisiecki

Europejski Gant
Gant Development mimo zwolnienia wzrostu na rynku nieruchomości cieszy się bar-
dzo mocną pozycją. Profesjonalnie opanował problemy na rynku pracy w branży bu-
dowlanej, zapewnia terminowe zakończenie inwestycji, wybiera najlepsze lokalizacje.
Teraz firma cieszy się uzyskanym już po raz drugi tytułem EU Standard 2008.
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Hispano-Suiza Polska nale-
ży do francuskiej firmy Hi-
spano-Suiza, która miło-

śnikom motoryzacji kojarzy się
z luksusowymi limuzynami naj-
wyższej jakości. To były jedne
z pierwszych wyrobów firmy.
W 1916 roku spółka zaczęła pro-
dukować nowoczesne silniki sa-
molotowe. Obecnie Hispano-Su-
iza jest liderem w produkcji prze-
kładni mocy i systemów sterowa-
nia pracą silnika. Wspólnym mia-
nownikiem produktów Hispano-

Suiza w przeszłości i dzisiaj jest
innowacyjność oraz najwyższa ja-
kość. Dziś Hispano-Suiza jest czę-
ścią grupy Safran, która zrzesza
światowych liderów branż: napę-
dów aerokosmicznych, wyposaże-
nia samolotów, obrony i bezpie-
czeństwa oraz komunikacji.

Polska historia Hispano-Suiza
rozpoczęła się w 2001 roku. Hale
były budowane niemal od pod-
staw. Rok przygotowań i moderni-
zacji zaowocował uruchomieniem
produkcji. W pierwszych miesią-

cach 2003 roku z fa-
bryki wyjechały ko-
ła zębate. Te z pozo-
ru proste elementy
w praktyce są nie-
zwykle skompliko-
wanymi podzespo-
łami, szczególnie
pracujące w silni-
kach lotniczych
charakteryzują się
bardzo wysoką do-
kładnością wykona-

nia – dochodzącą do dziesięcioty-
sięcznych części milimetra oraz
bardzo dużą wytrzymałością.
W 2005 roku spółka poszerzyła
zakres produkcji o korpusy prze-
kładni, produkowane ze stopów
aluminium i magnezu. We wrze-
śniu 2006 ruszyła produkcja tyta-
nowych wsporników łożysk, apa-
ratów kierujących sprężarek ni-
skiego ciśnienia i łopatek turbin.
Zaawansowane technologicznie
części, produkowane w Hispano-
Suiza Polska, trafiają do czoło-
wych producentów silników lotni-
czych: Snecma, CFM Internatio-
nal, General Electric oraz Rolls-
Royce. Szczególnie godnym uwa-
gi jest fakt, że elementy produko-
wane w Sędziszowie Małopolskim
montowane są w najnowszych sa-
molotach Airbus 380 i Boeing
787 Dreamliner.

Hispano-Suiza Polska w pierw-
szym roku działalności zatrud-
niała 16 osób, dziś daje pracę po-
nad 300 wysoko wykwalifikowa-

nym specjalistom. W 2008 roku
spółka zainwestuje ponad 20 mln
euro w nowe wydziały produkcyj-
ne i zwiększy zatrudnienie o 100
osób.

– Kluczem do sukcesu są ludzie,
ich zaangażowanie, przygotowanie
merytoryczne i umiejętności – wyja-
śnia Ryszard Łęgiewicz, prezes Hi-
spano-Suiza Polska. – W lotnictwie
solidność jest wyznacznikiem jako-
ści. Bez niej nie można zbudować
dobrej marki, a tym samym pozycji
na rynku.

Spółka od pierwszych miesięcy
swego istnienia inwestuje w roz-
wój pracowników. Każdy z za-
trudnionych to wysokiej klasy spe-
cjalista w swojej branży. Praco-
dawca zapewnia nie tylko najwyż-
szej klasy technologie, ale inwe-
stuje też w szkolenia i rozwój oso-
bisty pracowników.

– Jestem w stanie z dokładno-
ścią do kilku osób określić, ilu lu-
dzi będzie pracowało w naszym za-
kładzie w 2010 roku – dodaje pre-
zes. – Taki bardzo szczegółowy
program rozwoju pozwala nam na
przygotowywanie dokładnych ana-
liz, a tym samym jesteśmy wiary-
godnym partnerem dla naszych
zleceniodawców.

W najbliższych latach napływ
młodych ludzi  na rynek pracy
będzie się zmniejszał, dlatego
Hispano-Suiza Polska od dwóch
lat  blisko współpracuje z uczel-
niami, szkołami zawodowymi
i technikami, aby zasilić rzeszę
pracowników. W niedługiej przy-

szłości spółka stworzy własny
system stypendialny. Już dziś ab-
solwenci szkół i uczelni mogą
odbyć praktyki w spółce. Dzięki
praktykom uczniowie i studenci
poznają firmę, jak i panujące
w niej warunki pracy. Mogą
przekonać się także, że płace ro-
sną tu szybciej niż w całym kra-
ju, a na dodatek już przewyższa-
ją średnią krajową.

– Prowadzone działania pozwa-
lają ludziom planować własną ka-
rierę zawodową, a nam gwarantują
obsadę stanowisk przez dobrych
pracowników – wyjaśnia Ryszard
Łęgiewicz. – Dziś nie znam lepsze-
go sposobu na zapewnienie dopły-
wu świeżej kadry do spółki.

Za wyjątkową dbałość o rozwój
pracowników oraz stworzenie
własnego, autorskiego pomysłu
na kształcenie zawodowe Hispa-
no-Suiza Polska zdobyła tytuł So-
lidnego Pracodawcy Podkarpacia
2007!

Dariusz Kwiatkowski

Solidność zatrudnienia – lotnicza pasja
W Sędziszowie Małopolskim firma Hispano-Suiza Polska stworzyła unikalny układ stosunków z pracownikami, udziałowcami, klientami i dostawcami. Spółka konse-
kwentnie dba o rozwój pracowników, a także współpracuje ze szkołami średnimi oraz wyższymi. Połączenie dobrego zarządzania z mądrą polityką kadrową przyczy-
niło się do zdobycia prestiżowego tytułu Solidnego Pracodawcy Podkarpacia 2007.

REKLAMA

REKLAMA
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– Proszę przybliżyć nam Państwa
działalność.

– Jesteśmy jedną z najdynamicz-
niej rozwijających się firm farmaceu-
tycznych, koncentrującą swoje działa-
nia na dostarczaniu innowacyjnych
formuł oraz rozwiązań w obszarze der-
matologii i pediatrii. Nieustannie inwe-
stujemy w jakość i rozwój. Nagrodzo-
ne Propolki cieszą się uznaniem w 18
krajach regionu Europy Środkowej,
a nasze własne linie dermokosmety-
ków Iwostin i Emolium są najlepiej
sprzedającymi się polskimi preparata-
mi w swoich kategoriach. To wszystko
przekłada się na dobre wyniki oraz sta-
ły wzrost kursu akcji Nepentes na war-
szawskim parkiecie, na którym walory
spółki są notowane od grudnia 2007.

– W co Państwo ostatnio najwięcej
inwestowali?

– Pod koniec 2006 roku uruchomi-
liśmy w Łodzi fabrykę wraz z laborato-
rium, która jest jednym z najnowocze-
śniejszych zakładów tego typu w Euro-
pie Środkowej. W ostatnim czasie po-
wstały spółki zależne w Rumunii, Buł-
garii, posiadamy też organizację na Li-
twie. Planujemy ekspansję na rynku
rosyjskim i ukraińskim. W związku
z dynamicznym rozwojem zainwesto-
waliśmy również w budowę centrali
firmy w Polsce.

– A plany na najbliższą przyszłość?
– Do końca roku zamierzamy

wprowadzić ok. 40 nowych formuł
dermokosmetycznych na rynek pol-
ski. Będziemy też intensywnie po-
szerzać portfolio produktów na ryn-
kach zagranicznych. Czeka nas du-
żo pracy.

Joanna Drzazga

Eko-Laur Konsumenta 2008
dla Propolek
Propolki są znane wszystkim, którzy mieli
do czynienia z podrażnionym gardłem lub szukali prepa-
ratu wspomagającego naturalną odporność organizmu,
dlatego postanowiliśmy bliżej poznać ich producenta.

Rozmowa z Łukaszem Butrukiem,
prezesem zarządu NEPENTES S.A.

REKLAMA

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towa-
rzystwo Budownictwa

Społecznego w Częstochowie
Sp. z o.o. został powołany
w celu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych rodzin ocze-
kujących na własne „M”. Do
2007 roku firma oddała do
użytku siedem budynków
o łącznej liczbie 204 miesz-
kań. W bieżącym realizuje ich
312. Równolegle z budową no-
wych domów spółka wykonuje
duże zadania na rzecz gminy.
Prowadzone w tym trybie in-
westorstwo zastępcze, poprzez
adaptację obiektów niemiesz-
kalnych, powiększyło mieszka-
niowy zasób miasta o 3.247
m2, podczas gdy inwestycje
własne spółki przysporzyły
w tym czasie 8.160 m2 po-
wierzchni mieszkalnej. Przed-
siębiorstwo ma także inny ob-
szar działań: zarządzanie i ad-
ministrowanie budynkami
mieszkalnymi oraz komunal-
nym zasobem miasta. 

– Naszym filarem jest poten-
cjał ludzki: stabilna załoga iden-
tyfikująca się z firmą – podkre-
śla Ludwik Madej, prezes zarzą-
du ZGM TBS w Częstochowie.
Spółka zatrudnia 164 osoby,
w tym inżynierów z uprawnie-

niami budowlanymi różnych
specjalności i licencjonowanych
zarządców nieruchomości.
Działania ZGM TBS w zakresie
inwestycji, adaptacji, moderni-
zacji i zarządzania charaktery-
zują się wysokimi standardami
jakości wykonania oraz wdroże-
niami nowoczesnych technik za-
rządzania. W 2007 roku firma
z powodzeniem wdrożyła certy-
fikat jakości ISO 9001-2000,
może też poszczycić się wyróż-
nieniami i nominacjami do pre-
stiżowych nagród w zakresie
swojej działalności. 

Ale to nie wszystko: poziom
kwalifikacji, doświadczenie za-
łogi ZGM TBS w Częstocho-
wie, stabilność finansowa,
a także przychylność władz lo-
kalnych zwiększa jej konkuren-
cyjność na rynku nieruchomo-
ści i umożliwia efektywne wy-
korzystanie potencjału. Zyski
przeznaczane są na moderniza-
cję zarządzanych zasobów, np.
wymianę instalacji c.o. czy ter-
morenowację. – Zmierzamy
tym samym do ograniczenia
kosztów eksploatacji, podniesie-
nia estetyki i komfortu mieszkań.
A to wszystko prawdziwie euro-
pejskie standardy – sumuje pre-
zes spółki.

Janusz Koralewski

Tanie budowanie
sukcesem w Częstochowie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstocho-
wie Sp. z o.o. buduje coraz więcej tanich mieszkań. Fir-
ma umacnia pozycję na rynku lokalnych nieruchomości
poprzez zwiększanie tempa inwestycji, efektywne zarzą-
dzanie nieruchomościami i profesjonalizm pracowników.
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– Czy codziennemu poranne-
mu rytuałowi wychodzenia do
pracy towarzyszy uśmiech na
Pani twarzy...

– Wyznaję następującą za-
sadę: jeśli już w drzwiach myśl

o pracy nie sprawia mi przy-
jemności, to znak, że trzeba ją
zmienić. Mogę tylko powtó-
rzyć za Thomasem Edisonem,
który stwierdził, że nigdy nie
pracował, bo to co robił było
przyjemnością. Myślę podob-
nie. Uśmiech ludzi w firmie
także pozytywnie wpływa na
otwarcie dnia pracy. Tak jest
w ECCO.

– Co jest takiego w filozofii
firmy, że praca w niej sprawia
przyjemność?

– To specyfika ECCO,
a dokładnie kultura firmy ma-
jąca korzenie w Skandynawii.
Nasza polityka  gwarantuje
samodzielność działania i od-
powiedzialność za podejmo-
wane decyzje. Ludzie otrzy-

mują zadania i za ich realiza-
cję odpowiadają. Cenię w tym
procesie swobodę i możliwość
zarządzania własnym czasem.
Kolejna istotna zaleta to sza-
cunek Zarządu do prywatne-
go życia. W ECCO wszyscy
rozumiemy, jak ważne są dla
nas rodziny, przyjaciele, hob-
by oraz wypoczynek. Racjo-
nalny podział czasu między
pracę a życie osobiste przyno-
si pozytywne skutki: chętniej
pracujemy, mamy lepsze sa-
mopoczucie i lepszą wydaj-
ność pracy.

– W jaki sposób udaje się
budować tak ciepłe, przyjazne
relacje w firmie?

– Sprzyja temu polityka
otwartych drzwi. Z przełożo-

nymi rozmawia się o sukce-
sach i porażkach, sprawach
firmy i osobistych. Na pewno
zbliża nas codzienny wspólny
lunch. Mamy wiele imprez in-
tegracyjnych, zawsze bez po-
działu na sklepy i biuro. Także
programy premiowania obej-
mują całą załogę. 

– Wyglądacie na grupę ludzi
zżytych ze sobą...

– Pracujemy w różnych
miejscach, ale dzięki dobremu
planowaniu mamy sporo spo-
tkań integracyjnych. Decydują
o tym dobre chęci i konse-
kwencja.

– Czy zdarzyło się coś,
co utwierdziło Panią w przeko-
naniu, że podjęcie pracy
w ECCO to jedna z najlepszych
decyzji życiowych?

– Pewnego dnia wróciłam
z Czech, tuż po Dniu Dziec-
ka. Znalazłam na swoim biur-
ku prezent dla mojej córki.
Dobrany stosownie do jej wie-
ku, pięknie zapakowany i ude-
korowany. Pracuję tu zaledwie
pół roku, a ktoś zadał sobie
trud i sprawił tak miłą niespo-
dziankę. Innym rodzicom
również! Dlatego nie mam
żadnych powodów myśleć
o zmianie miejsca pracy.
ECCO to przyszłość.

Ma∏gorzata Pronobis

Zbliża nas wspólny lunch
Rozmowa z Katarzyną Podlejską, członkiem zarządu ECCO Shoes Poland Sp. z o.o.

Firma ECCO to znany na całym świecie duński producent stylowego, komfortowego i wysokiej jakości
obuwia. 
ECCO działa według zasady: chodzi o to, by być najlepszym, a nie największym. Właśnie dlatego naj-
ważniejsze dla ECCO jest poczucie zadowolenia konsumentów oraz pracowników, bo ECCO to najbar-
dziej komfortowe miejsce na Ziemi! 
ECCO, zdobywając tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2007, zostało uznane za firmę z wyróżnieniem
wywiązującą się ze swoich zobowiązań względem pracowników, dla której komfort pracy i zadowolenie
pracowników odgrywają nadrzędną rolę w zarządzaniu organizacją. ECCO charakteryzuje się zaawanso-
waną polityką personalną, indywidualnym podejściem do pracowników, konkurencyjnymi warunkami
zatrudnienia, a także rodzinną atmosferą pracy, która towarzyszy jej od ponad 40 lat.
Historia ECCO sięga 1963 r., kiedy Brite i Karl Toosbuy postanowili założyć w Bredebro w Danii firmę,
w której najważniejszy jest człowiek. 
Dziś ECCO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charakteryzujących się wysoką jakością marek
obuwniczych na świecie. ECCO, tworząc buty, wykorzystuje bowiem nie tylko innowacyjne rozwiązania
technologiczne, które są wynikiem wieloletniego doświadczenia w produkcji obuwia, ale także wysoce
ceni rękodzieło. Maszyny nie potrafią zrobić wszystkiego – ręce potrafią, w połączeniu tworzą magię! 
ECCO to przede wszystkim ludzie – firma zatrudnia 14 tys. pracowników na całym świecie. 
Na rynku polskim ECCO jest obecne od początku lat 90. Fabryki ECCO znajdują się w rodzinnym Bre-
debro w Danii, Portugalii, Indonezji, Tajlandii, Słowacji i w Chinach, a buty ECCO sprzedawane są na
wszystkich rynkach świata od Europy, poprzez Azję i Pacyfik, aż po obie Ameryki. 

Więcej o najbardziej komfortowym miejscu na Ziemi na: www.ecco.com.pl

Małkowski-Martech Sp.
z o.o. zajmuje się pro-
dukcją bram o bardzo

specyficznych właściwościach
i najwyższej jakości, zapewnia-
jącej maksimum bezpieczeń-
stwa. Przedsiębiorstwo mocno
postawiło na rozwój. W 2005 r.
wymieniło zarówno cały park
maszynowy, jak i halę produk-
cyjną, od tego czasu stale wzra-
sta również liczba pracowni-
ków. Dynamiczny rozwój najle-
piej widać po wzroście obro-
tów, który firma odnotowuje re-
gularnie od 2002 r. W 2007 r.
wynosiły one już 16,1 mln zł.
W najbliższym czasie Małkow-
ski-Martech chce zwiększyć
ekspansję i sprzedaż na ryn-
kach wschodnioeuropejskich aż
trzykrotnie.

– Sposób, w jaki odnajdujemy
się na rynku, świadczy o tym, że
równamy do najlepszych w Euro-
pie – mówi Zenon Małkowski,
prezes zarządu Małkowski-Mar-
tech Sp. z o.o.

Tymczasem stale rośnie licz-
ba klientów zarówno w kraju,
jak i za granicą, a tym samym
pozycja firmy jako wiarygod-
nego i solidnego partnera
w biznesie. Kontrahenci szcze-
gólnie doceniają wszechstron-
ność produktów, które powsta-

ją w oparciu o własne, innowa-
cyjne koncepcje. Jako lider
rynku Małkowski-Martech wy-
znacza bowiem nowe standar-
dy. Jego bramy są nie tylko
o 40% lżejsze od tradycyjnych,
ale też łamią konwencje co do
maksymalnych wymiarów. –
Kiedyś zakładano, że brama
przeciwpożarowa nie może być
większa niż 3x3 metry. My wie-
my, że architekci nienawidzą
ograniczeń, zatem robimy bra-
my wytrzymujące temperaturę
1100 stopni Celsjusza o wymia-
rach nawet 10x20 metrów.
Wiem, że jeden z klientów dzię-
ki poprawnie działającej bramie
podczas pożaru ocalił majątek
na hali o powierzchni 15 000 m2

– podkreśla Małkowski.
Spółka produkuje wszyst-

kie możliwe typy bram prze-
ciwpożarowych, również nie-
standardowe – np. jest jedy-
nym dostawcą bram segmen-
towych klasy EI-120 w Polsce.
Każdy produkt przynajmniej
częściowo chroni własnym
patentem. Poziom technolo-
giczny i działanie w oparciu
o własne rozwiązania powo-
dują, że Małkowski-Martech
tak naprawdę nie ma konku-
rencji w kraju.

Arleta Kost´pska

Polski patent na ogień
Bramy przeciwpożarowe są najczęściej niewidoczne
gołym okiem, ukryte w niszach czy przejściach trans-
portowych. Często traktowane jak wymagany przepi-
sami wydatek, swą prawdziwą wartość udowadniają
w starciu z żywiołem. Te najlepsze pochodzą od po-
znańskiej firmy Małkowski-Martech, laureata tytułu
EU Standard 2008.
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Dynamicznie rozwijająca
się spółka zaistniała na
polskim rynku w 1995

roku. W ciągu kolejnych lat jako
członek Grupy Kapitałowej
West-Pol Holding Sp. z o.o. kon-
sekwentnie rozszerzała swoje
możliwości produkcyjne, zdoby-
wając zarazem nowe rynki zby-
tu. – Kluczowe dla nas było pozy-
skanie holenderskiego inwestora
w postaci Teeuwissen Holding
B.V. – podkreśla Jarosław 
Aubrecht Prądzyński, prezes
zarządu West-Pol Teeuwissen
Sp. z o.o. – Znaleźliśmy się
w gronie 36 podmiotów gospo-
darczych należących do koncer-
nu obecnego na wszystkich kon-
tynentach, którego łączna sprze-
daż na 2007 rok osiągnęła 780
mln EUR. Silna pozycja w gru-
pie pozwoliła nam na rozszerze-
nie oferty handlowej, jak rów-
nież międzynarodowych kontak-
tów biznesowych. W 80% nasze
wyroby trafiają na eksport m.in.
do: Hiszpanii, Holandii, Włoch,
Francji, Niemiec, Rumunii czy
nawet Korei Płd. i Chin, a to
wpłynęło na dynamikę sprzeda-
ży, która osiągnęła poziom 143%
w skali roku. Obecnie WPT
dysponuje 14 oddziałami na te-
renie Polski, w tym najnowo-
cześniejszym Zakładem Kon-
fekcji i Kalibracji Jelit Zwierzę-
cych w Rzeczenicy. Filie roz-
mieszczone są przy najwięk-
szych ubojniach i zakładach
mięsnych, co uniezależnia
działalność od wahań cen su-

rowców, a także likwiduje pro-
blem ich pozyskiwania. Tym
samym to jedyna w Polsce fir-
ma wytwarzająca jelita, która
posiada własne, doskonale roz-
budowane zaplecze surowcowe.

Specyfika produkcji

Profil działalności firmy sku-
piony jest na przetwarzaniu
wszelkich zwierzęcych elemen-
tów ubocznych pochodzących

z uboju. Są one wykorzystywa-
ne do wytwarzania najlepszych
jakościowo wyrobów, tj.: osło-
nek naturalnych dla przemysłu
mięsnego, półproduktów na
karmę dla zwierząt, surowców

dla przemysłu farmaceutyczne-
go oraz elementów do kon-
sumpcji ludzkiej. Produkcja od-
bywa się przy zachowaniu re-
strykcyjnych przepisów sanitar-
nych i ekologicznych, dodatko-

wo wspartych przez funkcjonu-
jący w zakładach System Za-
rządzania Jakością ISO
9000:2000. Ścisła kontrola od-
bywa się również w oparciu
o wdrożone ostatnio systemy
HACCP, GMP, GHP, czy też
SSOP. Producent nieustannie
rozszerza asortyment, m.in. po-
przez niedawne wprowadzenie
nowego wyrobu – jelit prostych
krzyżowych, które dołączyły do
blisko 260 pozycji w ofercie.
W zakresie osłonek zwierzę-
cych pozyskiwane są jelita natu-
ralne wieprzowe we wszystkich
rozmiarach i typach.

Wydajność przez inwestycje

West-Pol Teeuwissen jako bene-
ficjent środków unijnych nieustan-
nie zwiększa zarówno moce prze-
robowe, jak też podwyższa wyso-
kie już standardy jakościowe. –
Otwieramy coraz to nowocześniejsze
jeliciarnie, co w przyszłości szybko
przełoży się na zwiększenie ilości
pozyskiwanego surowca. Każdy za-

kład jest wyposażany we własne
maszyny i urządzenia o najwyż-
szym poziomie technologicznym –
dodaje Prądzyński. – Ponadto do-
posażamy oraz modernizujemy ist-
niejące już placówki  zgodnie z wy-
mogami UE, a wszystko to w ra-
mach programu SAPARD.

Znaczącym zadaniem była
rozbudowa Zakładu Kalibracji
i Konfekcjonowania Jelit Zwie-
rzęcych w Rzeczenicy o nowy
dział przetwarzania jelit pro-
stych krzyżowych. Inwestycja ta
przekroczyła sumę 3,5 mln zł.
Obecnie trwają prace nad uru-
chomieniem fabryki półproduk-
tów dla przemysłu farmaceu-
tycznego w postaci kompleksu
heparyny (naturalnego czynnika
zapobiegającego krzepnięciu
krwi w naczyniach krwiono-
śnych). Ten wydział powstanie
na terenie firmy w Rzeczenicy. –
Pozyskiwanie heparyny to wyniki
przetwarzania śluzu i flizu zwie-
rząt ubojowych przy zastosowaniu

niezwykle zaawansowanej techno-
logii. W naszej fabryce będzie się
odbywał etap wstępny, zmierzają-
cy do związania cząsteczek hepa-
ryny ze specjalną ziemią dolomi-
tową, a dalej obejmujący wyłapa-
nie jej cząstek w zespołach filtra-
cyjnych. W tej realizacji naszym
partnerem jest Bioiberica S.A.,
czołowy hiszpański producent far-
maceutyczny – mówi prezes.
W planach przedsiębiorstwa jest
także budowa i uruchomienie lo-
gistycznego centrum chłodnicze-
go, które poza funkcją składowa-
nia będzie stanowiło dział wy-
twarzania półproduktów na kar-
mę dla zwierząt oraz asortymen-
tu przeznaczonego do spożycia
przez człowieka. Ta inwestycja
oszacowana została na kwotę
ponad 40 mln zł. Natomiast na
lata 2009/2010 przewidziano
otwarcie zakładu specjalizujące-
go się w produkcji gotowych
dań, co wiąże się z nakładami
blisko 12 mln zł.

Progresywna polityka rozwoju
wsparta przez najwyższe stan-
dardy, w tym także aktywne
uczestnictwo w lokalnym życiu
społecznym, pozwoliły spółce
na uzyskanie tytułu EU Stan-
dard 2008.

Anna Rok

West-Pol zwiększa obroty
Wiodący polski producent osłonek naturalnych West-Pol Teeuwissen Sp. z o.o. w 2005 roku pozyskał strate-
gicznego partnera – Teeuwissen Holding B.V. Był to przełom w historii firmy. W niedługim czasie sprzedaż
zwiększyła się blisko dwukrotnie, a uzyskane wyniki finansowe pozwoliły na kolejne inwestycje zmierzające do
zwiększenia wydajności.

Strategie działania West-Pol Teeuwissen Sp. z o.o.:

1. W zakresie organizacji i zarządzania – organizowanie pracy na za-
sadzie powszechnej mobilizacji twórczej, a także dostosowywanie
firmy do funkcjonowania na warunkach określonych przez UE.

2. W zakresie sprzedaży oraz marketingu – pozyskiwanie światowych
partnerów biznesowych, a także ukierunkowanie działań na zaspo-
kojenie wymagań klientów.

3. W zakresie rozwoju – rozszerzanie możliwości wykorzystywania
ubocznych elementów  pochodzenia zwierzęcego.

4. W zakresie produkcji – oparcie procesów przerobowych o najwyż-
sze standardy światowe.

Grupa Kapitałowa West-Pol Holding: 

GK West-Pol Holding należy od 12 lat do najdynamiczniejszych
grup na terenie Polski. Obok WPT tworzy ją pięć innych spółek.
Wśród nich największe znaczenie ma West-Pol Sp. z o.o., zatrud-
niająca ponad 1 300 wysoko kwalifikowanych pracowników. GK
zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów przemysłu mięsne-
go, a obszar jej działania obejmuje m.in. rozbiór mięsa, produk-
cję osłonek naturalnych wykorzystywanych w przemyśle wędli-
niarskim, a także usługi pralnicze i leasing odzieży. Ponadto dzia-
łania obejmują wytwarzanie asortymentu dla przemysłu farma-
ceutycznego.
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