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�� Jakie wydarzenie zapo-
czątkowało Państwa pro-
dukcję?

- Nasza firma rozpoczę-
ła działalność w 1985 roku 
stworzeniem pierwszego 
domofonu z cyfrowym wy-
bieraniem numerów. Po za-
ledwie trzech latach istnienia 
otrzymaliśmy status Jednost-
ki Innowacyjno–Wdrożenio-
wej. Staliśmy się pionierem 
w zakresie nowych techno-
logii na rynku domofonów. 
W 1989 roku stworzyliśmy 
unikatowe urządzenie z moż-
liwością otwierania drzwi 
wejściowych za pomocą pi-
lota radiowego. Nowe mile-
nium uczciliśmy wprowa-
dzeniem kolejnej nowości 
- kolorowego wideodomofo-
nu. Przed rokiem rozpoczę-
liśmy produkcję najnowszej 

generacji urządzeń wide-
odomofonowych. DSX Linea 
Azzurro jest - jak dotąd - na-
szym najbardziej zaawanso-
wanym projektem.

�� Dlaczego? 
- Można powiedzieć, że to 

prawdziwy przełom na świa-
towym rynku wideodomofo-
nów. Obudowa jest tworzona 
przy pomocy innowacyjnej 
technologii wtrysku mieszan-
ki aluminium z domieszką 
cynku. Daje to gwarancję no-
woczesności i funkcjonalnego 
wyglądu urządzenia. Dąży-
my do „artyzmu w technice”  
- czyli połączenia perfekcyj-
nego wykonania z ogromny-
mi możliwościami produktu. 
Panel zewnętrzny połączony 
jest z monitorem montowa-
nym wewnątrz domu. Nasz 
wideodomofon charakteryzu-

je podświetlana na niebiesko 
klawiatura dotykowa i najno-
wocześniejszy czytnik linii 
papilarnych. Oznacza to, że 
użytkownik może otworzyć 
drzwi przesuwając palec po 
czytniku. Kolejną innowacją 
jest możliwość podglądu obra-
zu z kamer rozmieszczonych 
np. na podwórku czy w gara-
żu. Istnieje również sposob-
ność wzajemnej komunikacji 
za jego pośrednictwem w ob-
szarze kilkudziesięciu budyn-
ków. Zasada działania jest 
podobna do telefonu stacjo-
narnego - z tą jednak różnicą, 
że rozmowy są bezpłatne. Mo-
nitor wideo posiada wbudo-
waną pamięć 256 kolorowych 
obrazów, które są wyświetla-
ne na ekranie TFT-LCD. DSX 
Linea Azzurro został nagro-
dzony w 2010 roku na mię-

TECHNOLOGIE CYFROWE | GRUPA TECHNICZNA CODI nominowana do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Artyzm w technice
Rozmowa z Jackiem Rydzewskim, prezesem Grupy Technicznej Codi

dzynarodowych targach Se-
curex i ExpoPower. Świadczy 
to o tym, jak bardzo nasz pro-
dukt jest ceniony na świato-
wej arenie. 

�� Jak Pana przedsiębior-
stwo dba o jakość?

- Gdy chce się zyskać uzna-
nie na świecie, nie ma mowy 
o niestarannym wykonaniu 
produktu. Kładziemy nacisk 
na niezawodność i jakość 
konstrukcji naszych urzą-

dzeń. Poddajemy je szere-
gowi testów i badań. Od po-
czątku ściśle współpracujemy 
z Polskim Centrum Badań 
i Certyfikacji. Daje to pew-
ność, że wideodomofony na-
szej marki spełnią oczekiwa-
nia klientów. 

�� Jak Pan postrzega no-
minację firmy do nagrody  
JAKOŚĆ ROKU 2011?

- Chcemy konkurować 
z najlepszymi i na ich tle się 

wybijać. Tak duża nobilita-
cja zobowiązuje do konty-
nuowania drogi ku perfek-
cji. Bardzo spodobała mi się 
idea konkursu i uważam to 
za doskonałą okazję do po-
twierdzenia najwyższej jako-
ści naszego produktu. Stano-
wi to istotną informację dla 
naszych klientów i kontra-
hentów. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Bąk

SUPERBET jest dostawcą 
szerokiej gamy wyrobów 
betonowych przeznaczo-
nych także dla budownic-
twa drogowego. Produk-
cja odbywa się w oparciu 
o Zintegrowany System 
Zarządzania z zastoso-
waniem nowoczesnej li-
nii technologicznej i przy 
użyciu surowców najwyż-
szej jakości. Takie działa-
nia zaowocowały nomina-
cją firmy do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO.

Zaletami kostki bruko-
wej są ekologiczne właści-
wości - gdyż sprzyja ona 
drenażowi wody opadowej, 
niemalże dożywotnia trwa-
łość materiału oraz niższy 
koszt inwestycji w porów-
naniu z nawierzchnią wy-
konaną z kamienia natu-
ralnego.

Działania spółki skon-
centrowane są na wzroście 
atrakcyjności firmy na ryn-
ku lokalnym poprzez stwo-
rzenie pożądanych miejsc 

pracy. W misję i wizję 
przedsiębiorstwa wpisana 
jest więc partnerska współ-
praca właścicieli z pracow-
nikami i wewnętrzna ko-
operacja personelu. - Ideą 
takiego postępowania jest 
tworzenie dobrej atmosfery 
i takiej kultury pracy, które 
wpływają na motywację za-
łogi i wiążą kadrę z życiem 
firmy. W tym celu określi-
liśmy wspólnie z pracowni-
kami wartości, w oparciu 
o które SUPERBET będzie 
dążył do wzmocnienia kon-
kurencyjności kostki pro-
dukowanej w podlaskich 
Łosicach - podsumowuje 
Jolanta Rola-Zawadzka, 
współwłaściciel SUPER-
BET J. Zawadzki i wspól-
nicy Sp.J.

Sylwia Stadler

Współpraca cementuje
Upragnionego odpoczynku po długim tygodniu pracy do-
starcza nam zacisze własnego domu. Aby cechowały go 
piękno i elegancja, musimy zadbać także o porządek wo-
kół niego. Pomocne w sprawnym formowaniu trawników, 
terenów zielonych i ogrodów są kształtne i barwne kostki 
brukowe, które dopełniają roślinne aranżacje. Nie ma nic 
przyjemniejszego niż spacer po ścieżce niczym z natu-
ralnego kamienia, wyłożonej betonowym materiałem 
najwyższej jakości. Takich wrażeń dostarcza kolekcja 
„Barwy Ziemi” - najnowsza propozycja firmy SUPERBET, 
podlaskiego producenta szlachetnej kostki brukowej. Swoją obecną pozycję spół-

ka zawdzięcza zdobyte-
mu doświadczeniu oraz 

dobrym pomysłom i trafnym 
decyzjom podejmowanym 
w oparciu o potrzeby rynku. 
– Słuchamy naszych klien-
tów i liczymy się z ich zda-
niem – mówi Artur Kisiołek, 
członek zarządu KONBET Sp. 
z o.o. Sp. k. – Wiemy, że szu-
kają oni produktów energo-
oszczędnych i ekologicznych, 
a jednocześnie takich, które re-
dukują koszty inwestycji bu-
dowlanej. Jako jedyni w Polsce 
mamy odpowiedź na takie po-
trzeby klientów. Jest nią uni-
katowy i nowoczesny system 
stropowy SMART – dodaje. 

Lekki strop panelowy 
SMART niesie szereg zalet 
inwestorom. Charakteryzuje 
się niską masą własną. Dzię-
ki temu daje się łatwo mon-
tować bez konieczności uży-
cia specjalistycznego dźwigu 
– wystarczy samochód cięża-
rowy z dźwigiem HDS. Rów-
nież czas montażu jest krótszy 
– nie ma bowiem konieczności 
dodatkowego zbrojenia stropu 
czy też wylewania tzw. nad-
betonu. To powoduje redukcję 
kosztów pracy budowlańców, 
którzy powinni zamontować 
strop domu jednorodzinnego 
w czasie dużo krótszym w po-
równaniu do innych tradycyj-
nych rozwiązań.

Nie bez znaczenia są pa-
rametry techniczne SMART-
ów. Wytrzymałość tych stro-
pów sięga nawet 40 kN/m2, 
jest wielokrotnie wyższa od 
rozwiązań większości syste-
mów stropowych dostępnych 
na rynku. SMART charakte-
ryzuje się również wysokimi 
walorami dźwięko- i energo-
izolacyjnymi. 

- Przy budowie domu 
warto pamiętać, że ma nam 
służyć przez lata. Stropu 
wymienić przecież się nie 
da. Dlatego warto stawiać 
na rozwiązania nowocze-
sne i sprawdzone, a takimi 
są lekkie stropy panelowe 
SMART – kończy Artur Ki-
siołek.

Krzysztof Stadler 
Więcej na: www.konbet.com.pl

SMART-owy KONBET 
Poznańska spółka KONBET od dwóch dekad z powo-
dzeniem działa na polskim rynku budowlanym. W tym 
czasie wypracowała sobie pozycję lidera rynku syste-
mów stropowych. Bogata oferta, profesjonalizm i kon-
sekwencja w dążeniu do wyznaczonych celów oraz dba-
łość o najwyższą jakość przyczyniły się do nominacji 
firmy do nagrody JAKOŚĆ ROKU 2011.

Nie sposób mierzyć 
wszystkich firm jed-
ną miarą. Każda spe-

cjalizuje się w innej dziedzi-
nie, lecz istnieje jeden wspólny 
element. Jest nim dążenie do 
uzyskiwania najwyższej ja-
kości. To swoisty cel, którego 
osiągnięcie gwarantuje sukces 
i powodzenie w biznesie. Na-
leży uznać to dążenie za prze-

wodnika, który - partnerując 
nam od pierwszej minuty 
produkcji czy usługi - pewnie 
prowadzi po zawiłych ścież-
kach. Konkurs JAKOŚĆ ROKU 
to doskonała okazja, by nie tyl-
ko pokazać się w gronie wyjąt-
kowych firm, ale i podzielić się 
swoim punktem widzenia ja-
kości w nowoczesnym przed-
siębiorstwie. 

Dobrym przykładem róż-
norodności uczestników kon-
kursu jest to wydanie Biznes 
Raportu, na którego łamach 
prezentujemy producentów 
chemii, urządzeń związa-
nych z bezpieczeństwem ko-
lejowym, maszyn remonto-
wo-drogowych, elementów 
i prefabrykatów betono-
wych oraz nowoczesnych wi-
deodomofonów. Grono to 
uzupełnia prężnie rozwi-
jający się deweloper. Inno-
wacyjne rozwiązania i ścis- 
łe przestrzeganie norm ja-
kościowych przynosi efekty 
w postaci uznania w kraju 
i na arenie międzynarodo-
wej, ale przede wszystkim 
napawa dumą odpowiedzial-
ne za nie osoby. Ideą konkur-
su jest nagradzanie trudu 
i wysiłku tych, dla których 
biznes nierozerwalnie wiąże 
się z dążeniem do doskonało-
ści. Jakość to doradca ideal-
ny, który jest niewrażliwy na 
kryzysy ekonomiczne i nagłe 
skoki walut. 

Zapraszam do lektury!
Łukasz Bąk

project manager wydania

Podstawą 
dobry doradca

Każdy z  nas życzy sobie, by 
wszystko, co nas otacza, było wy-
konane z najwyższą precyzją i ja-
kością. Zazwyczaj używamy zwro-
tów „solidny jak stal” czy „precy-
zyjny jak zegarek”. Okazuje się, że 
nie tylko wspomniane przedmioty 
wykazują się tymi cechami, że czę-
sto nie dostrzegamy doskonałości 
wykonania najzwyklejszych rze-
czy codziennego użytku. Istnieje 
wiele firm, dla których dbałość 
o najmniejsze szczegóły nie jest 
obowiązkiem, lecz przyjemnością.
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�� Jak w  kilku zdaniach 
można scharakteryzować 
działalność firmy?

- Marka Strassmayr po-
wstała w Austrii i znana 
jest z produkcji maszyn 
do budowy i remontu na-
wierzchni drogowych. 
Nasze produkty są wyko-
rzystywane do naprawy 
europejskich dróg i auto-
strad już od ponad 50 lat. 
Ponad rok temu podjęta zo-
stała decyzja o uruchomie-
niu montażu wybranych ro-
dzajów maszyn Strassmayr 
w Polsce. Jako przedstawi-
ciel marki w Polsce począt-
kowo wytwarzaliśmy tylko 
dwa rodzaje maszyn: ukła-
darkę do poboczy i remon-
ter drogowy. Po krótkim 
czasie udało nam się jed-
nak udowodnić, że jakość, 
cena i terminowość pro-
dukcji w Polsce jest bar-
dzo dobra, czego efektem 
jest systematyczne zwięk-
szanie ilości montowanych 
modeli. Na uwagę zasługu-
je fakt, że maszyny monto-
wane w naszym zakładzie 
znajdują nabywców nie 
tylko w Polsce, ale również 
w wielu krajach Europy.

MASZYNY DROGOWE | STRASSMAYR POLSKA pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Polskie produkty  
na drogach Europy

�� Czy maszyny montowane 
w Polsce różnią się od au-
striackich?

- Produkcja w polskim za-
kładzie przebiega tak samo 
jak w firmie macierzystej. 
Stosujemy te same rozwiąza-
nia technologiczne i części, 
co wynika z otrzymanej od 
spółki matki licencji. Ponad-
to ciągle rozwijamy produk-
cję. Zawsze wsłuchujemy się 
w potrzeby i uwagi naszych 
klientów - na podstawie tych 
informacji opracowujemy 
zmiany przy pomocy biura 
konstrukcyjnego. Jesteśmy 
dumni z naszej produkcji 
i na każdym kroku podkre-
ślamy, że maszyny tak roz-
poznawalnej marki produ-
kowane są w Polsce.

�� Co wyróżnia Państwa pro-
dukty?

- Staramy się, by to wła-
śnie jakość idąca w pa-
rze z innowacyjnością była 
wyróżnikiem. Przykładem 
tego jest skrapiarka emulsji. 
To specjalistyczna maszyna 
służąca do spryskiwania na-
wierzchni drogowej emulsją, 
co jest niezbędnym elemen-
tem jej budowy lub remon-
tu. Nasz produkt jako jedy-
ny w kraju wyposażony jest 
w hydraulicznie rozsuwaną 
belkę spryskującą. Daje ona 
możliwość bezstopniowej re-
gulacji szerokości skrapiania 
prosto z kabiny pojazdu za 
pomocą ekranu dotykowe-
go. To znacząca innowacja 
pod względem jakościowym 
i technologicznym. 

�� Jakie inne innowa-
cje wprowadzili Państwo 
w oparciu o opinie klientów?

- Dzięki spostrzeżeniom 
użytkowników naszych 
produktów ciągle znajdu-
jemy obszary, które może-
my doskonalić. Przykładem 
tego jest zmiana systemu 
mocowania wysięgnika ra-
mienia roboczego remonte-
ra drogowego. Zamocowa-

nie go z przodu samochodu 
przyczyniło się do zwięk-
szenia komfortu pracy i bez-
pieczeństwa operatora. Nie 
poprzestaliśmy na tym 
i wprowadziliśmy zmianę 
zasilania systemu podgrze-
wania z 12V lub 24V prądu 
stałego na prąd zmienny 
o napięciu 230V, umożliwia-
jąc użytkownikom podgrza-
nie emulsji w godzinach 
nocnych, co przyspiesza 
rano przygotowanie maszy-
ny do pracy. Znacząco po-
prawiło to funkcjonalność 
i jakość pracy. Sukcesywnie 
będziemy wprowadzać ko-
lejne innowacje.

�� Jak dbacie Państwo o ja-
kość?

- Pierwszy krok to dobre 
wykonanie konstrukcji. Kie-
rownik produkcji sprawdza 
każdy gotowy produkt pod 
względem jakości i zgodno-
ści licencyjnej. Podstawo-
wym elementem jest ścisła 
kontrola jakości na każdym 
etapie montażu maszyny. 
Dzięki temu mamy bardzo 
mały odsetek zgłoszeń awa-
rii podczas rocznego okresu 
gwarancyjnego. Zapewnia-
my najlepsze części zamien-

ne produkowane przez firmy 
współpracujące z naszą mar-
ką od wielu lat. 

�� Co oznacza dla Pana no-
minacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2011?

- Takie wyróżnienie jest 
dla nas ogromną nobilitacją. 
Startując w konkursie, chce-
my utwierdzić naszych klien-
tów w tym, że decydując się 
na wybór naszej marki, kupu-
ją produkt nie tylko zaawan-
sowany technologicznie, ale 
i bardzo dobry jakościowo.

�� Czy można powiedzieć, 
że maszyny Strassmayr są 
przyszłością remontu dróg?

- Jestem przekonany, że 
wszyscy chcielibyśmy, aby 
drogi po których się poru-
szamy nigdy się nie niszczy-
ły, a nasze maszyny nie były 
potrzebne. Prawda jest jed-
nak taka, że każda droga czy 
autostrada zbudowana dziś 
będzie potrzebowała za kil-
ka lat remontu. Dlatego wy-
chodzimy na przeciw wszel-
kim potrzebom firm, które 
zajmują się remontami i do-
starczamy im maszyny naj-
lepszej jakości, gwarantując 
krótszy czas naprawy i szyb-
sze oddanie drogi do użytku. 

�� Kto i  gdzie używał Pań-
stwa maszyn? 

- Maszyny montowane 
w naszym zakładzie znala-
zły zatrudnienie przy budo-
wie odcinków autostrady A2 
Poznań – Nowy Tomyśl i au-
tostrady A1 w Niemczech, 
oraz przy remontach dróg 
w Niemczech, Austrii, Buł-
garii, Rumunii na Węgrzech 
i w Rosji. Najważniejszym 
odbiorcą naszych produk-
tów są polskie firmy drogo-
we i Zarządy Dróg Miejskich 
i Powiatowych.

�� Jakie plany ma przed 
sobą Strassmayr Polska?

- Najbliższa przyszłość to 
uruchomienie produkcji za-
lewarki do szczelin z kotłem 
grzewczym oraz frezarki do 
betonu i asfaltu. Ma to ści-
sły związek z rosnącą liczbą 
budowy dróg betonowych. 
Szczególne zapotrzebowa-
nie na takie maszyny jest 
widoczne w Europie Za-
chodniej i na terenie Stanów 
Zjednoczonych. W przyszło-
ści chcemy być rozpoznawal-
ni na drogach całego świata. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Bąk

Więcej na: www.strassmayr.com.pl

Rozmowa z Ryszardem Sową, 
prezesem zarządu Strassmayr Polska Sp. z o.o.

REKLAMA
BRANŻA KOLEJOWA | BWP SABEL nominowany do tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Kolej na bezpieczeństwo
Rozmowa z Romanem Sabatem, 
właścicielem Biura Wdrożeniowo–Projektowego Sabel

�� Państwa firma działa 
na rynku blisko dwa-
dzieścia lat. Przez ten 
czas BWP Sabel zbudo-
wało silną pozycję. Co 
na to wpłynęło?

- W ramach biura 
stworzyliśmy kilka ze-
społów. Każdy z nich 
jest odpowiedzialny za 
inny etap prac. Posia-
damy grupy projekto-
we, wdrożeniowe, ser-
wisowe oraz instalujące 
urządzenia. Siłą napę-
dową firmy są pracow-
nicy tworzący te zespo-
ły. To osoby z dużym 
doświadczeniem i wie-
dzą praktyczną. Na-
sza kadra to wykwalifi-
kowani fachowcy stale 
podnoszący swoje umie-
jętności. Na stabilną po-
zycję wpływa również 
wyposażenie technicz-
ne. W branży kolejowej 
wymagane jest posia-
danie zróżnicowanych 
funkcjonalnie maszyn 
i urządzeń. Odpowied-
niej klasy sprzęt diagno-
styczny i serwisowo-po-
miarowy w połączeniu 
z doświadczeniem ope-
ratorów decyduje o du-
żej sprawności wykony-
wanych napraw i usług, 
a to przekłada się na sil-
ną pozycję rynkową.

�� A  co wyróżnia firmę 
BWP Sabel spośród kon-
kurencji?

- Przede wszystkim 
wiarygodność. Jeżeli po-
dejmujemy się określo-
nego zadania robimy 
wszystko, żeby zostało 
wykonane zgodnie z nor-
mami, przepisami bran-
żowymi i wymaganiami 
użytkownika, z najwyż-
szą jakością oraz bezkon-
fliktowo.

�� Na czym polega ta bez-
konfliktowość?

- Często podczas mo-
dernizacji odcinków linii 
kolejowej napotykamy 
na szereg trudności. Naj-
większym wyzwaniem 
jest utrzymanie – w trak-
cie robót modernizacyj-
nych - ciągłości ruchu po-
ciągów na stacji kolejowej 
lub szlaku komunikacyj-
nym. Remonty nie mogą 
powodować znaczącego 
ograniczenia przepusto-
wości lub zatrzymania 
ruchu, czyli konfliktu 
pomiędzy wykonywany-
mi pracami, a normalnym 
funkcjonowaniem trasy.

�� Co wpływa na jakość 
Państwa usług?

- Dla pracujących 
w branży związanej 
z bezpieczeństwem ko-
lejowym podstawą musi 

być rzetelna praca. Cho-
dzi o bezpieczeństwo lu-
dzi, więc nie ma tutaj 
miejsca na produkt czy 
usługę złej jakości. Ma-
jąc tę świadomość, na 
każdym etapie pracuje-
my nad właściwym efek-
tem. Wszystkie działania 
i procedury są restryk-
cyjnie przestrzegane. Po-
twierdzeniem tego jest 
certyfikat ISO 9001:2008 
przyznany naszej firmie. 

�� Jakie są Państwa plany 
na przyszłość?

- Pod koniec bieżące-
go roku chcemy wdrożyć 
wymagania międzyna-
rodowej normy IRIS (In-
ternational Railway In-
dustry Standard – przyp. 
red.). W Polsce certyfi-
kat ten posiada niewie-
le firm. Aby go zdobyć, 
trzeba przejść przez bar-
dzo restrykcyjny audyt. 
Chcemy również pozy-
skać środki unijne na dal-
szy rozwój firmy. Stawia-
my na rozwój techniczny, 
dlatego planujemy roz-
budowę naszego zakładu 
z jednoczesnym wdroże-
niem nowych, innowacyj-
nych technologii. 

�� Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Wilczek
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Activ został doceniony przede 
wszystkim za swoją mą-
drą i zrównoważoną polity-
kę inwestycyjną, szczególnie 
w wymagających dla branży 
deweloperskiej czasach kry-
zysu gospodarczego. Duże do-
świadczenie na rynku, finan-
sowanie inwestycji z własnego 
kapitału oraz dostosowanie się 
do najnowszych trendów na 
rynku mieszkaniowym po-
mogły osiągnąć firmie zna-
komite rezultaty. Dziś ma na 
swoim koncie ponad 3000 wy-
budowanych mieszkań w naj-
większych polskich miastach, 
takich jak Kraków, Wrocław 
i Katowice. Aktualnie z po-
wodzeniem prowadzi 11 no-
wych inwestycji, skupiając się 
na niedużych, lecz funkcjonal-
nych mieszkaniach. 

- Specjalizujemy się w budo-
wie małych, najczęściej jedno 
lub dwu pokojowych miesz-
kań, ponieważ na takie jest 
obecnie największy popyt. 
Nasze inwestycje cechuje do-
skonała lokalizacja zarówno 

pod względem komunikacyj-
nym, jak i infrastrukturalnym. 
Przygotowując każdy projekt, 
mamy na uwadze dogodny 
dojazd przyszłych mieszkań-
ców do centrum mia-
sta, ale także bliskość 
terenów zielonych. 
Mamy świadomość, 
że zakup mieszkania 
jest inwestycją na lata 
i każdy przyszły lo-
kator chce mieć pew-
ność, że wybrał ofertę 
najlepszą z możliwych 
– mówi Thomas Pod-
stawski - prezes Activ 
Investment Sp. z o.o. – 
Dużą uwagę przykła-
damy do profesjonal-
nej obsługi klienta na 
każdym etapie budo-
wy. Nasza praca nie 
kończy się wraz z od-
daniem kluczy do go-
towego lokalu. Miesz-
kańcy mają gwarancję 
profesjonalnej pomo-
cy z naszej strony 
i szybkiego serwisu 

w przypadku jakichkolwiek 
usterek – dodaje.

Obecnie w ofercie dewelo-
pera znajduje się wiele różno-
rodnych inwestycji. W Krako-
wie Activ rozpoczął budowę 
nowoczesnego budynku przy 
ul. Wrocławskiej, który znajdu-
je się w samym centrum mia-
sta, zaledwie 10 minut drogi od 
Rynku Głównego. Natomiast 
osobom ceniącym sobie spo-
kój i bliski kontakt z naturą de-
dykowana jest inwestycja przy  

ul. Wodnej, położona wśród 
zieleni nad Stawem Płaszow-
skim. W Katowicach można już 
kupować mieszkania w kom-
pleksie mieszkalno–usługo-
wym „Cztery wieże”, w którym 
na 17 kondygnacjach znajdzie 
się ponad 300 mieszkań i apar-
tamentów. Nowe inwestycje 
prowadzone są także we Wro-
cławiu – kolejny etap Wyso-
kiej-Partynice zlokalizowa-
nej w spokojnej i malowniczej 
okolicy oraz inwestycja Moja 

Klecina, znajdująca się 
w popularnych wro-
cławskich Krzykach.

Firma rozwija się 
i planuje kolejne pro-
jekty. W ciągu naj-
bliższych trzech lat 
ma powstać blisko 
1500 mieszkań. Dzię-
ki temu, że deweloper 
oferuje to, czego klien-
ci najbardziej potrze-
bują w odpowiednio 
skalkulowanej cenie, 
ma chętnych na miesz-
kania i lokale usługo-
we nawet na etapie 
przysłowiowej dziu-
ry w ziemi. A znako-
mite wyniki sprzeda-
ży są potwierdzeniem 
silnej pozycji oraz za-
ufania, jakim cieszy 
się Activ Investment. 

Łukasz Bąk

DEWELOPERZY | ACTIV INVESTMENT pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011

Sukces – po pierwsze 
ciężka praca
Jak w dzisiejszych czasach odnosić sukcesy w branży 
deweloperskiej, nie rezygnując z wysokiej jakości ma-
teriałów oraz wykonania, a zarazem sprzedawać miesz-
kania po atrakcyjnej cenie? Takich rad, dzięki doświad-
czeniu w branży, może udzielić prezes Activ Investment 
Thomas Podstawski. Firma świętuje w tym roku swoje 
15–lecie. Co więcej, otrzymała nominację do prestiżowej 
nagrody JAKOŚĆ ROKU 2011. 

Ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w bran-
ży odzieżowej to atut tej 

rodzinnej spółki. Priorytetem 
dla firmy jest kształtowanie 
eleganckiego stylu wśród Po-
laków. - Nasze kolekcje zna-
lazły uznanie szerokiego gro-
na wymagających klientów 
w kraju i za granicą. Tworzy-
my z pasją i zaangażowaniem. 
Ogromną wagę przywiązuje-
my do funkcjonalności na-
szej odzieży. Tkaniny używa-
ne do produkcji dobierane są 
pod kątem trwałości. Elegan-
cję zapewnia wysoka jakość 
wykończeń i detali. Podczas 
projektowania fasonów nacisk 
kładziemy na panujące tren-
dy w modzie oraz komfort 
użytkowania. Dbamy także, 
by projekty były niespotyka-
ne, a ich kolorystyka atrakcyj-

na – mówi Małgorzata Ortel, 
prezes firmy Ortel Sp.j. 

Tkaniny używane do pro-
dukcji pochodzą od najlep-
szych dostawców krajowych, 
europejskich oraz świato-
wych. Odpowiedni dobór su-
rowców pozwala na otrzy-
manie wysokiej klasy ubrań 
charakteryzujących się nie-
spotykanymi walorami użyt-
kowymi. Obróbka materiału 
odbywa się na nowoczesnej 
infrastrukturze technicz-
nej przy użyciu najnowszych 
technologii. Wysoką jakość 
finalną wyrobów gwarantu-
ją wewnętrzne systemy jako-
ściowe produkcji. Nieustan-
ny rozwój i doposażanie 
parku maszynowego zapew-
niły spółce stabilną pozycję 
na rynku. Nieprzerwane po-
szukiwanie inspiracji i two-

rzenie wyrobów wysokiej ja-
kości skutkowało zdobyciem 
renomy oraz uznania wśród 
klientów.

- Najważniejszą wartością 
firmy są ludzie, którzy ją two-
rzą. Są naszą siłą napędową, 
dlatego budujemy pozytyw-
ne relacje międzyludzkie. 
Stawiamy na wykwalifiko-
wanych pracowników. Tym 
samym wprowadzony system 
szkoleń wewnętrznych gwa-
rantuje rozwój kadry oraz ca-
łej firmy. Pozwala to na utrzy-
manie dobrego wizerunku 
oraz podtrzymywanie wyso-
kiego poziomu konkurencyj-
ności nawet z największymi 
producentami konfekcji mę-
skiej. Zamierzamy również 
kontynuować drogę do dosko-
nalenia właściwości naszych 
wyrobów oraz pracować nad 

wzmacnianiem świadomości 
marki wśród klientów – wy-
jaśnia Małgorzata Ortel.

Wysoką klasę wyrobów po-
twierdzają opinie użytkow-
ników oraz zdobyte nagrody. 
Spółka została nagrodzona ta-
kimi tytułami jak Solidna Fir-
ma czy International Award 
Excellent Image of Enterprise. 
W tym roku kapituła najwięk-
szego konkursu projakościo-
wego nominowała firmę Or-
tel do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO. - Zdobyte wyróż-
nienie to dla nas ogromny za-
szczyt, ale też zobowiązanie 
do utrzymania wysokiego po-
ziomu oferowanych przez nas 
kolekcji. Jest to również silna 
motywacja do dalszego roz-
woju firmy – podsumowuje 
Małgorzata Ortel.

Łukasz Wilczek

BRANŻA ODZIEŻOWA | ORTEL nominowany do nagrody JAKOŚĆ ROKU SREBRO

Szyk, styl, elegancja
Współczesny mężczyzna 
to wymagający klient. Dba-
jąc o swój wizerunek, po-
szukuje produktów orygi-
nalnych, szykownych oraz 
gwarantujących komfort 
użytkowania. Odzież speł-
niająca te wymagania za-
pewnia mu dobry wygląd, 
a  co za tym idzie dosko-
nałe samopoczucie. Odpo-
wiednią prezencję zapew-
nia nowoczesny krój garni-
turów, modne fasony kur-
tek i płaszczy. Są to cechy 
charakterystyczne wyro-
bów firmy Ortel.

siedziba activ investment, Kraków

REKLAMA

REKLAMA

Partnerzy:

VI edycja konkursu

www.jakoscroku.pl

Prestiż firmy 
- satysfakcja konsumenta

Już dziś wyróżnij swoje produkty!


