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Życie, jak twierdzą niektórzy,  jest sztuką 
wyborów. Każdego dnia podejmujemy 
setki decyzji. Wybieramy strój, telefon, 
samochód czy drogę do pracy. Obok tych 
jednorazowych - o krótkotrwałym skutku 
- decyzji stajemy także przed większymi 
dylematami. Chyba jednym z największych 
jest to, gdzie i jak będziemy mieszkać. Dom 
– bo to o nim mowa - jest tematem niniej-
szego wydania.

 � Trasko-Inwest należy do pro-
fesjonalnych usługodawców na 
rynku budowlanym. Zgodzi się 
Pan, że sukces firmy jest budo-
wany przez jej pracowników, do-
słownie i w przenośni?

- Od początku istnienia na 
rynku dążyliśmy do stworze-
nia stałego, wykwalifikowane-
go zespołu, który dzięki swojej 
fachowej pracy będzie najlep-
szą wizytówką firmy. Myślę, 
że dziś to osiągnęliśmy. Od po-
nad 10 lat świadczymy usługi 
w zakresie generalnego wy-
konawstwa. Wyspecjalizo-
waliśmy się w konstrukcjach 
stalowych, ale także w two-
rzeniu obiektów z sektora bu-
downictwa ogólnego i prze-
mysłowego. W tej branży nie 
uzyskalibyśmy tak stabil-
nej pozycji, gdyby nie dobrze 
i terminowo wykonana praca 
przez pracowników.

 � Kogo dokładnie ma Pan na 
myśli?

- Myślę o całej strukturze 
firmy, gdyż proces budowla-
ny wymusza pewien ciąg zda-
rzeń następujących po sobie. 
Wszystko powinno współgrać. 
W celu usprawnienia tego cy-
klu zatrudniamy wyspecjali-
zowanych menadżerów, którzy 
zajmują się kontaktami z na-
szymi klientami od momentu 
podjęcia przez nich zamierze-
nia inwestycyjnego do chwili 

rozpoczęcia eksploatacji obiek-
tu. Pracujemy z kadrą technicz-
ną i inżynierską z szeroką wie-
dzą teoretyczną i praktyczną, 
zdobywaną podczas realizacji 
wielu inwestycji w kraju i za 
granicą. Bez ich dobrze zor-
ganizowanej pracy nie osią-
gnęlibyśmy sukcesu w postaci 
klienta zadowolonego z jakości 
wykonanej usługi i polecające-
go nas innym inwestorom. Jest 
to dla nas bezcenne.

 � Jakość w  budownictwie to 
nie tylko materiał budowlany 
i  nowoczesne narzędzia pracy, 
to także sposób jej wykonywa-
nia. Za to w ubiegłym roku zo-
stali Państwo wyróżnieni tytu-
łem JAKOŚĆ ROKU 2009 w naj-
większym projakościowym kon-
kursie w Polsce. W tym roku fir-
ma pretenduje do SREBRNEJ 
NAGRODY JAKOŚCI, nadawanej 
przez tę samą kapitułę. Co to dla 
Państwa oznacza?

- Cieszymy się z nominacji 
i tym samym ponownej możli-

wości sprawdzania się w oce-
nie niezależnego gremium. 
Poprzednia nagroda została 
przez nas wykorzystana jako 
marketingowe wzmocnienie 
oferty. Stawiamy przed sobą 
cel - zdobycie najwyższego od-
znaczenia jakościowego, złote-
go znaku „Q”. Otrzymaną no-
minację traktujemy jako etap 
w drodze po złoto.

 � A jakie inne cele stawia przed 
sobą Trasko-Inwest?

- Obecnie skupiliśmy na-
sze działania na realizacji pla-
nów związanych ze zróżnico-
waniem profilu działalności. 
Mam na myśli elektrownie 
wiatrowe. Posiadamy już po-
zwolenie na budowę dwóch 
wiatraków, którymi będą za-
rządzać specjalnie powołane 
do tego „spółki córki” Trasko 
Energia i Energia 2. Rynek daje 
nam wiele możliwości rozwoju 
i chcemy z nich korzystać.

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

BUDOWNICTWO |  KOLEJNE JAKOŚCIOWE WYRÓŻNIENIE 
 W ZASIĘGU TRASKO – INWEST Z OSTRZESZOWA

Fundament zadowolenia
Rozmowa z Leszkiem Faltyniakiem, 
prezesem zarządu Trasko – Inwest Sp. z o.o.

 � Państwa firma zaj-
muje się produkcją 
i  dystrybucją akceso-
riów dachowych. Co 
dokładnie znajduje się 
w Państwa ofercie?

- Są to elemen-
ty specjalnego prze-
znaczenia, które słu-
żą prawidłowemu 
wykończeniu dachu, 
wpływające jednocześnie na 
poprawne jego funkcjonowa-
nie. Współpracując z firmami 
handlowymi, których klienta-
mi są głównie dekarze, oferu-
jemy akcesoria kalenicy i oka-
pu, opracowanie komina, kosze 
dachowe, uchwyty gąsiora, sys-
temy wentylacyjne i odgromo-
we, klamry, spinki, cały osprzęt 
dachowy, a nawet elementy 
ochrony przed ptactwem. 

 � Czyli wszystko, czego po-
trzebuje dach, poza pokryciem 
dachowym?

- Dokładnie tak. Dach, jako 
symbol schronienia, musi być 
mocny, trwały i bezpieczny. 
Dlatego wykonanie każdego 
pokrycia budynku wymaga od-
powiedniego dobrania zarów-
no dachówki, jak i całego sys-
temu akcesoriów dachowych. 
Konieczność zastosowania róż-
norodnych elementów wykoń-
czeniowych wynika nie tylko 
z wymogów bezpieczeństwa 
i trwałości dachu, ale jest także 
dążeniem do uzyskania odpo-
wiedniego efektu wizualnego. 

Dlatego też od początku istnie-
nia realizujemy nasze podsta-
wowe założenie – produkujemy 
akcesoria najwyższej jakości, 
zapewniając jednocześnie ich 
pełną funkcjonalność, uniwer-
salność wraz z wyszukaną este-
tyką i designem odpowiadają-
cym trendom w budownictwie. 
Proponujemy akcesoria w bo-
gatej gamie kolorystycznej, 
dzięki czemu łatwo dopaso-
wać je do pozostałych elemen-
tów pokrycia dachowego. 

 � Jak WA-BiS realizuje politykę 
jakości? 

- Dach jest tym elementem 
konstrukcyjnym domu, któ-
ry nieustannie narażony jest 
na działanie czynników at-
mosferycznych, np. różnej in-
tensywności opadów deszczu 
i śniegu, wiatru czy zanie-
czyszczenia powietrza. Choć 
na działanie sił przyrody wpły-
wu nie mamy, to jednak za-
bezpieczenie pokrycia dacho-
wego przed ich działaniem to 
kwestia rzetelnego wykonania 
przy zastosowaniu dobrych ja-

kościowo elementów. Proces 
produkcji w naszej firmie pod-
dawany jest stałej kontroli ja-
kości. Współpracujemy tylko 
ze sprawdzonymi dostawcami 
surowców, zweryfikowanymi 
przez nas pod względem jako-
ści i niezbędnych certyfikatów. 
Ponadto, każda grupa produk-
tów podlega testom w zróżni-
cowanych warunkach klima-
tycznych i badaniu przez grupę 
współpracujących z nami de-
karzy, którzy najlepiej znają 
potrzeby rynku. Wieloletnie 
doświadczenie, a także wsłu-
chiwanie się w oczekiwania 
klientów wpływa nie tylko na 
jakość, ale także na systema-
tyczne poszerzanie asortymen-
tu. Wysokiej jakości surowce, 
funkcjonalność i bogata gama 
kolorystyczna naszych akce-
soriów daje możliwość dopaso-
wania ich do każdego rodzaju 
pokrycia. Dzięki profesjonal-
nej kadrze pracowniczej, w tym 
regionalnych przedstawicie-
li handlowych, możemy szyb-
ko reagować na potrzeby klien-

tów. Przykładem jest wdrożenie 
nowej linii technologicznej, któ-
ra umożliwia nam produkcję 
najlepszych jakościowo, a przy 
tym nowatorskich produktów.

 � To znaczy? 
- W 2009 roku zakończyli-

śmy intensywne prace rozwo-
jowe związane z wdrożeniem 
najnowszej technologii polega-
jącej na aplikacji kleju butylo-
wego bezpośrednio na produk-
ty. Technologia ta umożliwia 
montaż elementów w ujem-
nej temperaturze i wilgotnych 
warunkach, a nazwa całej linii 
produktów „365” symbolizuje 
możliwość ich stosowania przez 
cały rok, również w trudnych 
jesienno-zimowych warunkach 
atmosferycznych. Innowacyj-
nym produktem jest także pro-
fesjonalna, podklejona klejem 
butylowym taśma do wyko-
nywania obróbek i uszczelnień 
dachu – MultiPlus, charaktery-
zująca się doskonałą elastycz-
nością, zwiększoną wytrzy-
małością oraz odpornością na 
promieniowanie UV. Nasze 

produkty cieszą się bardzo du-
żym zainteresowaniem kontra-
hentów, o czym świadczy duża 
popularność naszych stoisk 
podczas targów budowlanych 
BUDMA, DACH+HOLZ w Stut-
tgarcie oraz prestiżowych BATI-
MAT w Paryżu. 

 � Ale o uznaniu marki WA-BiS 
na rynku świadczą także liczne 
wyróżnienia, jakie mają Pań-
stwo na swoim koncie. Jednym 
z nich jest nominacja do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2010. Gratuluję!

- Dziękuję. To rzeczywiście 
dla nas duże wyróżnienie, bę-
dące potwierdzeniem naszej 
troski o jakość. Kilkukrotnie 
przyznany tytuł Przedsiębior-
stwa Fair Play, łącznie ze Złotą 
Statuetką, to wyraz uznania za 
rozwój oraz całokształt działal-
ności jako rzetelnego i solidne-
go partnera biznesowego. Takie 
nagrody cieszą, ale i zobowią-
zują. Dzięki opiniom, uwagom 
i kontaktom z profesjonalista-
mi osiągnęliśmy pozycję zna-
czącego producenta akcesoriów 
dachowych nie tylko w Polsce, 

ale i za granicą. Nasze wyroby 
eksportujemy bowiem m.in. do 
Niemiec, Anglii, Holandii, Fin-
landii, Włoch, Rosji oraz na Wę-
gry, Słowację, Ukrainę, Łotwę, 
Litwę i Estonię.

 � A jak wyglądają Państwa pla-
ny na przyszłość?

- Najbliższe lata naszej dzia-
łalności wiążemy z rozwojem 
nowego obiektu przemysłowe-
go WA-BiS 2 w miejscowości 
Łany w województwie świę-
tokrzyskim, który nabyliśmy 
z końcem 2007 roku. Na bli-
sko 4 ha znajdują się obiek-
ty produkcyjne, magazynowe, 
a także centrum szkoleniowo-
konferencyjne. Nowe przedsię-
wzięcie na pewno wpłynie na 
zwiększenie naszych mocy pro-
dukcyjnych, co w konsekwen-
cji przełoży się na wzbogacenie 
oferty produktowej. Jednocze-
śnie będziemy kontynuować 
politykę ukierunkowaną na ja-
kość, by każdy z nas mógł mieć 
pewny dach nad głową. 

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

BRANŻA BUDOWLANA | WA-BiS W GRONIE NOMINOWANYCH DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010

Dach pod kontrolą
Rozmowa z Waldemarem Watą, właścicielem Z.P.H.U. WA-BiS

Jakość  
- inwestycja na lata

Dom definiowany jest 
jako budynek przy-

stosowany pod względem 
konstrukcyjnym i użytko-
wym do celów mieszkal-
nych, wypoczynkowych 
czy też do pracy. Są różne 
rodzaje domów: jednoro-
dzinne, wielorodzinne, ale 
także mieszkania w blo-
kach - w tym kawalerki, 
które także spełniają funk-
cję domu. Różnorodność ta 
bardzo dobrze wyraża nas 
samych, będących indy-
widualnościami o zmien-
nych upodobaniach, war-
tościach i gustach. Jednak 
niezależnie od tego, gdzie 
i jak mieszkamy, nasze po-
trzeby odnośnie domu wy-
dają się mieć wspólny mia-
nownik – bezpieczeństwo, 
wygodę, funkcjonalność 
czy estetykę.

Urządzając nowe miejsce 
zamieszkania, mamy wiele 
możliwości. Wykończenie 
ścian, dobór farb, tapet czy 
płytek ceramicznych, wybór 

stołu, kanapy, komody czy 
kredensu to dylematy, któ-
re towarzyszą nam zawsze, 
gdy wprowadzamy zmiany 
w naszym życiu. A decyzje 
nie zawsze są łatwe.

Mam jednak poczucie, 
że w istocie to sama przy-
jemność wyrażania siebie 
poprzez dobór elementów, 
które nas otaczają. Przy-
jemność w porównaniu 
z odpowiedzialnym wybo-
rem elementów domu, któ-
re zapewnią jego trwałość, 
funkcjonalność, oszczęd-
ność, rozumianą także jako 
ekologiczność, po prostu ja-
kość mieszkania.

Niniejsze wydanie pre-
zentuje kilka podpowiedzi 
dotyczących tego, jak do-
brze zainwestować w swoją 
przyszłość. Z czego wybu-
dować i jak urządzić dom, 
jak wyremontować i wypo-
sażyć mieszkanie. Przecież 
to miejsce, w którym spę-
dzamy większą cześć swo-
jego życia, miejsce chronią-

ce nas od deszczu, wiatru, 
nadmiernych promieni sło-
necznych, ale także dające 
nam komfort i intymność 
istnienia. 

Zachęcam do zapozna-
nia się z profilami elitar-
nych firm przedstawionych 
w wydaniu poświęconym 
właśnie tematyce budow-
lano-wykończeniowej. Sta-
nowią one synonim jakości 
w branży, którą reprezentu-
ją. Potwierdzeniem tego są 
ich tegoroczne nominacje 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
w największym konkursie 
promującym jakość w pol-
skich przedsiębiorstwach. 
Ich bogata oferta produkto-
wa i usługowa zasługuje na 
Państwa uwagę, dzięki wy-
sokim parametrom wyko-
nania i gwarancji spokojne-
go jutra. 

Prezentujemy m.in. 
producentów ceramiki bu-
dowlanej, okien, drzwi, 
elementów pokrycia da-
chowego czy armatury 
łazienkowej.

Życzę ciekawej lektury. 
Mam nadzieję, że wydanie 
to ułatwi podjęcie decyzji 
każdemu, kto planuje od-
świeżyć, zmienić lub stwo-
rzyć od podstaw swój wła-
sny, niepowtarzalny dom.

Monika Klimczyk
projekt manager wydania 

Zaprojektowane przez jakość
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 � W tym roku firma, 
jako zdobywca nagrody 
JAKOŚĆ ROKU 2009, ma 
szansę wyróżnić swoje 
produkty specjalnym 
tytułem JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO. Co dla firmy 
oznaczają wyróżnienia 
podkreślające jakość?

- Będąc pewnymi 
swojej jakości, chętnie 
startujemy w konkursach. Jest to 
ważny atrybut marketingowy, 
ale też wartość, na którą stawia-
my w rywalizacji z konkurencją.

 � Co Pana zdaniem zdecydowa-
ło o wygranej w ostatniej edycji?

- W firmie funkcjonują bar-
dzo rygorystyczne procedury 
związane z kontrolą jakości na 
każdym etapie produkcji - po-
cząwszy od kontroli surowca, 
a na dystrybucji kończąc. Sys-
tematycznie eliminujemy stra-
ty w procesie. Stąd wiemy, że 
jakość oferowanych produk-
tów jest dobra. To nasi odbior-
cy i dystrybutorzy stawiają nam 
poprzeczkę na odpowiednio 
wysokim poziomie, a ich satys-
fakcja jest bezcenna. Z zadowo-
leniem słyszymy od klientów, 
także zagranicznych, że dzięki 
zastosowanym technologiom 
posiadamy trwałe, dobrej jako-
ści produkty.

 � Jakie technologie ma Pan na 
myśli?

- Przy produkcji stolarki 
drzwiowej technologia wyko-
nywania np. obrzeży polega na 

okleinowaniu przylg 
z dużo bardziej wy-
trzymałych materia-
łów niż tradycyjnie 
stosowane u innych 
producentów opłasz-
czowanie drzwi. Za-
stosowanie progów 
opadających, wielo-
punktowych zam-
ków listwowych czy 

wręcz eklektyczne łączenie ma-
teriału drewnopochodnego i ele-
mentów stalowych w naszych 
ościeżnicach, stanowią nowator-
skie rozwiązania, mające na celu 
wzmocnienie nie tylko skrzydła 
drzwiowego, ale i ościeżnicy. Za-
tem technologia ma wpływ na 
podwyższenie walorów użytko-
wych i wymogów bezpieczeń-
stwa w naszych produktach. 
Estetyka wykonania i trwałość 
to główne cechy drzwi marki 
CLASSEN.

 � Czy stosowane technolo-
gie są szkodliwe dla środowiska 
naturalnego?

- Proekologiczne podejście 
do produkcji jest fundamentem 
naszych działań. W produkcji 
drzwi, jak i podłóg laminowa-
nych, wykorzystujemy jedynie 
surowce z lasów utrzymywanych 
w stanie bliskim naturalnemu, 
posiadających certyfikat FSC. 
Posiadamy System Zarządzania 
Środowiskiem zgodny z normą 
PN-EN ISO 14001:2005. Jesteśmy 
regularnie kontrolowani w tym 
zakresie. Dodatkowo, wszystkie 

odpady powstałe w procesie pro-
dukcji są poddawane recyklingo-
wi. Produkujemy z nich paliwo 
ekologiczne w postaci brykietów 
drzewnych. Tym samym czuje-
my się odpowiedzialni za środo-
wisko naturalne.

 � CLASSEN to nie tylko podłogi 
i drzwi.

- Poza jedną z najnowocze-
śniejszych linii do produkcji 
skrzydeł drzwiowych i oścież-
nic produkujemy drewnopo-
chodne listwy przypodłogowe 
i wykończeniowe. Innym pro-
duktem znajdującym uznanie 
na rynku polskim i europejskim 
jest coraz szersza oferta drew-
nianych drzwiczek meblowych 
produkowanych także w naszej 
fabryce w Zwonowicach.

 � Sukces marki CLASSEN to 
kombinacja bogatej oferty pro-
duktowej z  nowoczesnym mar-
ketingiem. Muszę przyznać, 
że obecna kampania jest dość 
kontrowersyjna.

- Odważny marketing, który 
obecnie stosujemy, zawsze nie-
sie z sobą pewne ryzyko. Jednak 
jego efekt jest niemierzalny do 
momentu, gdy nie zostanie za-
stosowany. Przeprowadziliśmy 
badania, które miały na celu 
określić naszych klientów do-
celowych. Wynik wykazał, że 
są to młodzi ludzie, którzy mają 
mniejsze bariery w odbieraniu 
różnorodnego przekazu mar-
ketingowego. Nasza kampania 
jest zrobiona ze smakiem, choć 

i tak budzi różne opinie. Nowo-
czesny marketing pokazał nam, 
że im bardziej odważna rekla-
ma, tym większy na nią odzew.

 � Czym jeszcze marka CLASSEN 
nas zaskoczy?

- Jako pierwsi chcemy po-
wiązać kolorystykę i wzornic-
two oferowanych podłóg i drzwi. 
Naszym celem jest stworzenie 
dobrze przemyślanych kompo-
zycji wykończenia wnętrz. Przy 
realizacji tego planu mamy za-
miar wykorzystać do produk-
cji drzwi know-how z produk-
cji podłóg. Jest to kolejny odważ-
ny pomysł. Stawiając przed sobą 
nowe cele i wyzwania, zawsze 
kierujemy się myślą, że naszym 
odbiorcą docelowym jest klient 
wymagający. Dlatego główną 
strategią dalszego rozwoju firmy 
jest oferowanie towarów o coraz 
wyższej jakości w konkurencyj-
nej cenie.

 � Czy to jedyne plany?
- Kierunek naszych następ-

nych działań to mocniejsze skon-
centrowanie się na eksporcie to-
warów. Takie kraje jak Niemcy, 
Francja i Skandynawia to trzy 
najważniejsze obszary naszego 
zainteresowania. Oczywiście 
sprzedaż na rynku polskim bę-
dzie nadal pielęgnowana i roz-
wijana. Chcemy przeprowadzić 
remodeling krajowej sieci fran-
czyzowej. Jednak eksport to nasz 
cel podstawowy.

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

STOLARKA DRZWIOWA | DRZWI PRZECIWPOŻAROWE MARKI CLASSEN PRETENDUJĄ DO SREBRNEJ JAKOŚCI ROKU

CLASSEN - uwodzi jakością
Rozmowa z Maciejem Góreckim, prezesem zarządu CLASSEN - POL S.A.

Drzwi przeciwpożarowe  
- bezpieczne  
i efektowne wejście

 
Efektem planów rozwojowych 
marki CLASSEN - związanych 
z rozbudową parku maszynowe-
go, jak i oferty handlowej - jest 
wprowadzenie kilku nowości, 
w tym tzw. drzwi technicznych. 
Oferta ta skierowana jest do sze-
rokiego grona dotychczasowych 
klientów z Polski i Europy. Pozwa-
la na szeroko rozumianą ekspan-
sję na rynek inwestycji – osiedla 
mieszkaniowe, hotele oraz inne 
budynki użyteczności publicznej 
czy zamieszkania zbiorowego.

Wysoko specjalistyczne drew-
niane drzwi wejściowe przeciw-
pożarowe wykonane są w  pełni 
z materiałów drewnianych i drew-
nopochodnych. Ich głównymi za-
letami, poza jakością i walorami 

estetycznymi, jest klasa ognioodporności EI 30min i EI 60min. Niewąt-
pliwą zaletą tzw. drzwi p.poż. marki CLASSEN jest mnogość ich modeli. 
Doświadczenie i stosowana technologia pozwalają firmie na produkcję 
drzwi przeciwpożarowych pełnych i z przeszkleniem, dymoszczelnych, 
o izolacyjności akustycznej 32dB.

Wymiary oferowanych produktów i możliwość ich dostosowania 
do indywidualnych potrzeb danej inwestycji są niewątpliwie ich za-
letą. Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi p.poż. o standardowej szerokości 
skrzydła od 644 mm do 944 mm montowane są wspólnie z ościeżnicą 
drewnianą o szerokości 100 mm. Grubość skrzydła drzwiowego wy-
nosi 50 mm dla drzwi klasy EI 30 i 60 mm grubości dla drzwi przeciw-
pożarowych klasy EI 60.

reklama
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Valvex - synonim 
nowoczesności

Energo – jakość

 � W tym roku firma 
obchodzi dziesiątą 
rocznicę prywatyzacji 
zakładu przez austriac-
kiego inwestora. Jak 
podsumowuje Pan ten 
czas zmian w firmie?

- Dekadę temu za-
kład, którego historia 
sięga 1951 roku, zna-
lazł się w trudnym 
momencie. Było to konsekwen-
cją - niezależnej od rodzaju pro-
wadzonej działalności - zapaści 
polskiej gospodarki. Z pomo-
cą i pomysłem na zakład przy-
szedł zagraniczny przedsiębior-
ca - pan Michael Leier. Jako in-
westor strategiczny przeprowa-
dził restrukturyzację firmy od 
podstaw. Zmniejszył zatrudnie-
nie, obniżył koszty, ale też inwe-
stował w technologie i produk-
cję. Łącznie w zakład zainwe-

CERAMIKA BUDOWLANA | LEIER POLSKA – JAKOŚĆ PRODUKCJI NA MIARĘ ZŁOTA

10 lat budowania silnej marki
Rozmowa z Lesławem Paciorkiem, prezesem zarządu Leier Polska S.A.

stowano 110 milionów 
złotych. Był to czas 
wytężonej pracy, która 
dla innych przedsię-
biorstw może posłu-
żyć jako wzór procesu 
prywatyzacji.

 � Co dokładnie ma Pan 
na myśli?

- Decyzje podejmo-
wane przez ostatnie 10 

lat sprawiły, że dziś w zakładzie 
pracują 3 nowoczesne, wysoko-
wydajne linie produkujące cera-
mikę. Ale nie tylko. Oferta fir-
my to także nowoczesne stro-
py typu filigran o nazwie Le-
ier-Panel oraz systemy komi-
nowe. Do nowości należą cera-
miczno-żelbetowe belki sprężo-
ne typu Leier Strong. Dziś przy-
chody firmy pochodzące z in-
nych źródeł niż ceramika sta-
nowią 30%. Dzięki wielu proce-

som usprawniającym staliśmy 
się firmą potrafiącą dostrzegać 
szanse nawet w trudnych sy-
tuacjach. Przykładowo, kryzys 
rynkowy sprzed roku wykorzy-
staliśmy do umocnienia pozycji 
firmy oraz dokończenia moder-
nizacji zakładu. Załamania go-
spodarcze często budzą niepo-
kój u przedsiębiorców, my jed-
nak nauczyliśmy się traktować 
je jako szanse i wyzwania.

 � Czy to oznacza, że firma osią-
gnęła szczyt swoich możliwości?

- Absolutnie nie. Najlepszym 
przykładem jest nasza kolejna 
duża inwestycja. W tym roku 
pozyskaliśmy nowe przedsię-
biorstwo – zakład ceramiki bu-
dowlanej w Markowiczach. Ce-
gielnia ta produkuje bardzo 
dobrej jakości ceramikę, aczkol-
wiek ze względu na naturalny 
proces starzenia się technolo-

gii, maszyn czy urządzeń - wy-
magająca dużych inwestycji. 
Chcemy podnieść wartość tego 
zakładu i dostosować produk-
cję do obowiązujących standar-
dów europejskich na każdym 
etapie procesu. Jest to wyzwa-
nie na kilka najbliższych lat. 
Ale już możemy mówić o pierw-
szych efektach, ponieważ dzięki 
Markowiczom zdobyliśmy 12% 
udziału w krajowym rynku ce-
ramiki budowlanej.

 � Leier Polska jest także firmą od-
powiedzialną społecznie. Jak dba 
o rozwój swoich pracowników?

- Jesteśmy grupą rodzinną. 
Strukturę organizacyjną budu-
jemy opierając ją na relacjach 
osobistych, często przyjaciel-
skich. Dzięki temu z sukcesem 
realizujemy stawiane przed 
sobą cele. W każdego pracow-
nika inwestujemy indywidual-
nie. Wiemy, że zadowolony pra-
cownik, to skuteczny pracow-

nik, który sam tworzy, moder-
nizuje i dba o swoje stanowisko 
pracy. Posiadamy stały zespół, 
który staramy się utrzymać dla 
stabilnego rozwoju firmy.

 � Na koniec proszę przyjąć moje 
gratulacje z uzyskania nominacji 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO  
– najwyższego odznaczenia 
w konkursie promującym jakość 
w polskich przedsiębiorstwach.

- Dziękuję. Jesteśmy zaszczy-
ceni. Jakość zarządzania firmą, 
jak i oferowanych produktów 
jest wynikiem sumiennie wpro-
wadzanej strategii rozwojowej. 
Pracujemy pełną parą. Sprze-
dajemy produkty o docenia-
nej przez klientów jakości. Daje 
nam to satysfakcję finansową, 
ale i ambicjonalną. Nagrody 
przyznawane przez niezależne 
gremia potwierdzają, że obra-
liśmy właściwą drogę rozwoju.

 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

reklama reklama
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Zmiana strategii marketingo-
wej. Nowy logotyp. Odświe-
żenie brandu oraz pokazanie 
nowoczesności i  innowacyjno-
ści firmy. A do tego poszerzenie 
oferty o nowości produktowe. To 
tylko część z wielu zmian, jakie 
zaszły w spółce VALVEX na prze-
strzeni minionych 12. miesięcy.

VALVEX to uznany i popular-
ny producent armatury insta-
lacyjnej i sanitarnej. Zdobył 
pozycję lidera branży w Pol-
sce i dlatego działania eks-
pansyjne kieruje na zagranicz-
ne rynki zbytu. Swój rozwój 
zawdzięcza jakości, potwier-
dzonej nominacją do nagro-
dy JAKOŚĆ ROKU SREBRO.  
– Armaturę instalacyjną bę-
dącą naszym core businessem 
rozwijamy poprzez stałe 
wdrażanie nowych rozwią-
zań technicznych. Natomiast 

armaturze sanitarnej nadaje-
my innowacyjne wzory, pasu-
jące do każdego stylu wnętrza  
– mówi Grzegorz Sroga, dyrek-
tor marketingu VALVEX S.A. 

Spółka szczyci się bogatą, 
długoletnią tradycją, sięgają-
cą lat 20. ubiegłego wieku. Jest 
jednak przedsiębiorstwem no-
woczesnym, w pełni pasują-
cym do współczesnych wymo-
gów konkurencyjnego rynku. 
Ten stan osiąga m.in. poprzez 
wewnętrzne reorganizacje 
i restrukturyzacje. W bieżą-
cym roku dobiegł końca pro-
ces unowocześniania parku 
maszynowego – uruchomiono 
nową odlewnię, linię galwani-
zerni, zmodernizowano także 
działy szlifierni i polerni. 

Równolegle prowadzo-
ne są prace wdrożenio-
we systemów informatycz-
nych. System do zarządzania 

projektami CRM czy obieg 
dokumentów usprawnią we-
wnętrzne funkcjonowanie fir-
my, a w efekcie przełożą się 
na zwiększenie zadowolenia 
klientów ze sprawnej obsługi. 

- W nadchodzącym roku 
główny nacisk położony bę-
dzie na wprowadzanie ko-
lejnych serii produktowych, 
które uzupełnią nasze port-
folio. Nowości widoczne 
będą głównie w grupie arma-
tury sanitarnej. Dla armatu-
ry instalacyjnej natomiast bę-
dziemy zdobywać nowych 
klientów zagranicznych. 
Przede wszystkim tych z Eu-
ropy, zarówno Zachodniej jak 
i Wschodniej, a także krajów 
bardziej odległych, jak np. 
arabskich – mówi Wojciech 
Marusiński, dyrektor han-
dlowy VALVEX S.A.

Krzysztof Stadler

VETREX od początku swojej 
trzynastoletniej działalności 
stawia na jakość. Rozumie ją 
wielotorowo, nie tylko przez 
pryzmat produktu końco-
wego. Spółka dba o  wysokie 
standardy, poczynając od pro-
dukcji przez obsługę klienta, 
aż po logistykę. Taka filozofia 
przyniosła firmie tegoroczną 
nominację do nagrody JAKOŚĆ 
ROKU ZŁOTO.

Wizja funkcjonowania ca-
łej firmy opiera się na 

ciągłym rozwoju i uspraw-
nianiu procesów wewnętrz-
nych. – W ostatnim czasie, 
przy udziale ekspertów z Ja-
ponii, wdrożyliśmy system 
VPS – Vetrex Production Sys-
tem. Jest to dostosowany do 
naszych potrzeb system za-
rządzania produkcją oparty 
na założeniach stosowanych 
w zakładach Toyoty – mówi 
Krzysztof Michalak, dyrek-

tor handlowy VETREX Sp. 
z o.o. – System ten obejmu-
je całe nasze przedsiębior-
stwo - produkcję, admini-
strację i logistykę. Wpływa 
też na zwiększenie efektyw-
ności i jakości obsługi klien-
ta – dodaje. 

VETREX dba nie tylko 
o własną, wewnętrzną orga-
nizację. Chce, by klient koń-
cowy, który dokonuje za-
kupu w punkcie sprzedaży, 
a nie u producenta, został ob-
służony przez przedstawi-
ciela w sposób odpowiadają-
cy standardom firmy. W tym 
celu firma uruchomiła „Aka-
demię Vetrex”, w ramach któ-
rej prowadzone są szkolenia 
dla personelu sprzedażowe-
go i ekip montażowych we 
wszystkich miejscach, gdzie 
dostępne są okna marki VE-
TREX. Dzięki temu klienci fir-
my mogą liczyć nie tylko na 
wysoką jakość produktów, ale 

również na profesjonalną ob-
sługę w punkcie sprzedaży.

Sztandarowym produk-
tem firmy jest okno V90+ 
(znane na rynku pod na-
zwą Vetrex Alphaline), któ-
re podlega ciągłym unowo-
cześnieniom. Niedawno za-
stosowano w nim kolejną in-
nowację. Okno zostało wypo-
sażone w nowe, jeszcze bar-
dziej energooszczędne szy-
by o współczynniku przeni-
kania ciepła na poziomie 0,3 
– 0,4. Dzięki temu cała kon-
strukcja jest dużo bardziej 
energooszczędna.

Okno V90+ startuje po raz 
kolejny w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU. Czy ponownie zyska 
uznanie kapituły? Przekona-
my się już niebawem.

Krzysztof Stadler


