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Laureaci konkursu JAKOŚĆ ROKU świetnie sobie radzą 
Kryzys, kryzys i jeszcze raz
kryzys. Dzisiaj to słowo jest na
ustach wszystkich. Straszy
i niepokoi. USA i Europa
pogrążają się w recesji w skali
niespotykanej od lat. Czy jest na
to jakaś cudowna recepta? Jest!
Udowadniają to polskie firmy.

Zdanych GUS wynika, że 
od początku roku w Pol-

sce spada produkcja przemy-
słowa i bezrobocie rośnie. Fir-

my ograniczają produkcję lub 
zwalniają pracowników ratu-
jąc się przed katastrofą. Zapa-
nował ogólny niepokój. 

Ale to tylko część prawdy. 
Dane statystyczne pokazują 
wzrost sprzedaży detalicznej 
w styczniu o 1,3% w stosunku 
do stycznia 2008 roku. W lutym 
mimo ogólnego spadku, wzro-
sła konsumpcja żywności. De-
alerzy samochodów wyprze-
dali prawie cały rocznik 2008. 

Wysoki kurs euro zachęcił do 
zakupów naszych unijnych są-
siadów. Rada Polityki Pienięż-
nej obniżyła stopy procentowe 
do najniższego w historii po-
ziomu, aby pobudzić akcję kre-
dytową i - jak mówią eksperci 
- na tej obniżce się nie skończy.  

Inwestorzy przestali wrzu-
cać Polskę do jednego koszyka 
razem z Łotwą, Węgrami czy 
Estonią i powoli wracają na 
warszawski parkiet.  

Prognozowany wzrost PKB 
na koniec roku ma wynieść 
blisko 2%! To o wiele lepiej niż 
w przypadku pozostałych kra-
jów Unii Europejskiej, gdzie 
gospodarki kurczą się. 

Opcje walutowe, nadmier-
ne kredyty, błędne decyzje. 
Wiele polskich firm nie ma ta-
kich problemów. Korzystają 
z kryzysu i inwestują. Polski 
oddział niemieckiego koncer-
nu VEKA przejmuje produk-

cję z innych zakładów Gru-
py. Mokate, rynkowy lider 
w segmencie cappuccino, nie 
tylko wprowadza nowe pro-
dukty, ale i inwestuje poza 
granicami kraju. Ceramika 
Paradyż wykorzystuje mniej-
szy popyt, aby się restruktu-
ryzować i podnieść moce pro-
dukcyjne. Będzie to niezbędne, 
gdy recesja minie. Spółka 
AGRO-MAN, znany warszaw-
ski deweloper, nie rezygnuje 

z planowanej budowy. Niższe 
ceny materiałów budowlanych 
oznaczają mniejsze koszty in-
westycji. Takie przykłady moż-
na by mnożyć. 

Wszystkie wymienione 
firmy łączy jedna wspólna ce-
cha - są laureatami konkursu 
JAKOŚĆ ROKU lub startują 
w wyścigu po to prestiżowe 
wyróżnienie. Warto podążyć 
ich śladem.

Marcin Kałużny 
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W tegorocznej edycji konkur-
su JAKOŚĆ ROKU spółka zdoby-
ła podwójne wyróżnienie: tytuł 
za 2008 rok oraz specjalną Srebr-
ną Nagrodę. Gratulujemy tak do-
skonałego osiągnięcia!

- Ogromnie nas to cieszy. 
Te prestiżowe nagrody od-
bieramy z jednej strony jako 
szczególne wyróżnienie dla 
firmy, z drugiej zaś jako na-
turalną konsekwencję pro-
wadzonej przez AGRO-MAN 
polityki jakości. Fundamental-
ne dążenie do wysokiej jako-
ści we wszystkich aspektach 
związanych z zarządzaniem 
firmą, odpowiedzialność za 
najwyższe standardy ofero-
wanych produktów i usług, 
budowanie trwałych relacji 
z klientami, opierających się 
na rzetelności, życzliwości, 
elastyczności to najważniej-
sze jej założenia znajdują-
ce potwierdzenie w przyjętej 
strategii ciągłego doskonale-
nia i rozwoju spółki.

Srebrna Nagroda JAKOŚĆ 
ROKU to także mocny akcent 
determinujący dalsze pod-
noszenie standardów jako-
ści naszej pracy i oferowa-
nych usług. 

Sukces w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU zależy od wielu czynników. 
Co Pańskim zdaniem zdecydo-
wało o wygranej AGRO-MAN?

- Przede wszystkim to 
wspólny sukces całej firmy. 
Bez zaangażowanych, su-

�
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DEWELOPERZY | AGRO-MAN ZDOBYWCĄ SREBRNEJ NAGRODY JAKOŚĆ ROKU 

W zgodzie z tradycją i nowoczesnością
Rozmowa z Andrzejem Chodkowskim, prezesem zarządu AGRO-MAN Sp. z o.o. 

miennych i doskonale wy-
kształconych współpracow-
ników niewiele moglibyśmy 
osiągnąć. Z naszego zespołu 
jestem naprawdę dumny. Bar-
dzo ważne jest także rzetel-
ne podejście do klientów, któ-

rych świadomość wiążąca się 
z decyzją o kupnie mieszkania 
zdecydowanie wzrosła. Stara-
my się uważnie wsłuchiwać w 
ich oczekiwania i projektować 
nasze budynki tak, aby moż-
liwie najpełniej odpowiadały 
ich potrzebom oraz wyobra-
żeniom o mieszkaniu w zielo-
nym mieście - ogrodzie 

Planując kameralną zabu-
dowę, rozkład poszczegól-
nych pomieszczeń, tarasów, 

ogrodów i przestrzeni wspól-
nej, zadajemy sobie pyta-
nie, czy przyjęte rozwiązania 
będą dobre dla potencjalnych 
użytkowników. W połącze-
niu z wysoką klasą wykona-
nia i ponadstandardowym 

wykończeniem 
naszych osiedli, 
gwarantuje nam 
to sukces. 

Standard budowlany AGRO-
MAN pozytywnie wyróżnia się 
na tle pozostałych warszaw-
skich deweloperów. Na czym 
polega?

- W skrócie na tradycyj-
nym podejściu do techno-
logii wykonania. Odpowia-
dając na potrzeby naszych 
nabywców, wykorzystu-
jemy znane, sprawdzone 
w polskich warunkach roz-
wiązania budowlane. Uży-
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wamy materiałów najwyż-
szej jakości. Zależy nam na 
trwałości i wieloletnim, bez-
problemowym użytkowaniu 
bez dodatkowych nakładów. 
Dobrze widać to na przy-
kładzie osiedla Brzeziny na 
warszawskiej Białołęce. Zbu-
dowaliśmy je już kilka lat 
temu, a elewacje, otoczenie 
budynków, klatki schodowe 
nie noszą śladów upływu 
czasu. Nasze realizacje kie-
rujemy do średniozamożne-
go klienta, który poszuku-
je oryginalnych budynków 
usadowionych wśród ziele-
ni, niespotykanych u innych 
deweloperów. 

Rynek nieruchomości w Pol-
sce dostał ostatnio zadyszki. 
Deweloperzy  wstrzymują inwe-
stycje, a banki stały się bardziej 
restrykcyjne w udzielaniu kre-
dytów. Jak ocenia Pan najbliż-
szą przyszłość?

- Faktycznie, większość in-
westycji została wstrzymana 
i mamy do czynienia ze spad-
kiem cen. Ale to prawdopo-
dobnie tylko stan przejścio-
wy. W dłuższej perspektywie 
można spodziewać się po-
wtórki z lat 2005/06, kiedy na 
rynku brakowało mieszkań, 
a ceny szybko rosły. 

Czy to oznacza, że teraz jest 
dobry czas na kupowanie?

- Jeżeli ktoś nosi się z ta-
kim zamiarem to zdecydowa-
nie tak. 

�
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A jak AGRO-MAN zamierza 
poradzić sobie z tą sytuacją?

- Duże nadzieje wiążemy 
z rządowym programem do-
płat do kredytów „Rodzina na 
swoim”, kierowanym do mał-
żeństw oraz osób samotnie 
wychowujących dzieci. Na-
sze lokale odpowiadają temu 
rozwiązaniu pod względem 
ceny i powierzchni miesz-
kań. Korzyści są spore i mogą 
sięgnąć nawet 50% dopłaty 
do odsetek. Warunek jest tyl-
ko jeden - musi to być pierw-
sze kupowane mieszkanie. 
Sytuacja kryzysowa na ryn-
ku nieruchomości paradok-
salnie sprzyja nowym inwe-

�

stycjom. Można taniej kupić 
grunt i materiały budowla-
ne. Realizując przyjętą strate-
gię zorientowaną na rozwój, 
rozważamy rozpoczęcie no-
wej inwestycji, będącej konty-
nuacją osiedla Twój Parzniew 
- Miasto Ogród, na obrzeżach 
Pruszkowa k/Warszawy. Po-
dejmując się tego zadania 
z całą pewnością nie zrezyg-
nujemy z wysokiej jakości 
wykonania. 

Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Kałużny

�

AGRO-MAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Małej Brzozy 
12 zapoczątkowała swoją działalność na rynku budownictwa miesz-
kaniowego w 1997 roku. Specjalizuje się w kameralnych osiedlach 
budowanych na obrzeżach Warszawy zgodnie z koncepcją „miasta - 
ogrodu”, nawiązującej do wizji stworzonej przez Anglika Ebenezera Ho-
warda. Celem jest budowa funkcjonalnych mieszkań, które dają miesz-
kańcom niezwykłe poczucie wygody, zaś lokalizacja i niska zabudowa 
gwarantuje prywatność i odpoczynek w otoczeniu zieleni. Zgodnie 
z tymi założeniami powstały osiedla na warszawskiej Białołęce (Brze-
ziny, Lewandów Duży, Lewandów Leśny) oraz w Parzniewie k/Prusz-
kowa (Twój Parzniew – Miasto Ogród). 

Marka AGRO-MAN jest gwarancją jakości wykonania. Spółka jest 
członkiem założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i jako 
jeden z pierwszych deweloperów zaczęła stosować w swoich działa-
niach Kodeks Dobrych Praktyk, a jej klienci mogą zawsze liczyć na rze-
telną obsługę. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz zajmuje 
czołowe lokaty w rankingach deweloperów i plebiscytach mieszkań-
ców. AGRO-MAN należy do grupy kapitałowej Towarzystwa Obrotu Nie-
ruchomościami „AGRO”, która jest jej jedynym udziałowcem.

Piękne produkty najlepszych
designerów. Coraz większa roz-
poznawalność marki. Rosnąca
sieć sprzedaży. Wzrost wartości
spółki. Przygotowania do
wejścia na giełdę New-
Connect. Złota Nagroda
Jakość Roku. Kryzys nie
dotyczy firmy ARTEFE
Polska.

Sukces ARTEFE Pol-
ska jest potwier-

dzeniem, że jasno 
i precyzyjnie określony 
cel oraz determinacja 
i upór w jego realizacji 
prowadzi do stałego 
rozwoju. Niewiele pol-
skich przedsiębiorstw 
może pochwalić się tak 
dynamiczną historią 
jak kielecka spółka. Jej 
początki sięgają roku 
2002. W pierwszym 
okresie działalności, 
jeszcze jako Abakus Sp. z o.o., 
firma zajmowała się wdraża-
niem nowych produktów ga-
lanterii stołowej ze srebra. 

W roku 2005 decyzją pre-
zesa dr Leszka Ruchwy, za-
łożyciela i głównego mene-
dżera spółki, firma stała się 
właścicielem marki ARTEFE. 
Ten krok był przełomowy dla 
jej przyszłości i determinował 
dalsze wydarzenia. – Włożyli-
śmy mnóstwo pracy w posze-
rzenie gamy asortymentowej 
produktów, nie zapominając 
o stylowym ich zaprojekto-
waniu. W tym celu zaprosili-
śmy do współpracy znakomi-

GALANTERIA STOŁOWA | ARTEFE POLSKA W PRZEDEDNIU DEBIUTU GIEŁDOWEGO

Rozwój potwierdzony złotem
tych projektantów: Olimpię 
Ajakaiye, Marka Liskiewicza, 
Stanisława Półtoraka, Marka 
Suchowiaka. Ich wiedza 
i doświadczenie sprawia, że 

wszystkie nasze 
produkty mają 
niepowtarzalny 
charakter i zna-
komitą funkcjo-
nalność – mówi 
Leszek Ruchwa,
prezes zarządu 
ARTEFE Polska 
Sp. z o.o.

Na prze-
strzeni kilku lat 
zarówno firma, 
jak i marka ARTEFE dyna-
micznie się rozwinęły. Obec-
nie jej ofertę budują serie 
produktów: MOASIS, OLIM-
PIA, ABAKUS, BONA, MO-

DERN, DECO i MOYA NOVA. 
Wszystkie równie piękne i ele-
ganckie, równie stylowe i pre-
stiżowe. Zestawy przyprawo-
we, cukiernice, pojemniki na 
olej czy wazony, a także pod-
stawki na telefony komórko-
we, wizytowniki, etui na cy-
gara oraz biżuterię doskonale 
pasują tak na stół domowy, jak 
i biznesowy. 

Do wytwarzania produk-
tów marki ARTEFE, obok 
głównego materiału, jakim jest 
stal nierdzewna, wykorzysty-
wane są najmodniejsze obec-
nie materiały – szkło, drewno 
i kamień. – Nasze produk-
ty powstają w oparciu o pra-
cę ręczną. Dlatego wyróżnia-
ją się tak szczególną jakością, 
osiąganą dzięki wieloletnie-

mu doświadczeniu i wyso-
kim umiejętnościom naszych 
pracowników. Stale dążymy 
do podnoszenia ich kwalifi-
kacji, co bezpośrednio prze-

kłada się na jakościowy 
efekt końcowy. Szerokie 
grono klientów zauważa 
i docenia naszą dbałość 
o najmniejszy detal wy-
robów – podkreśla pre-
zes Ruchwa. 

Jakość ARTEFE zosta-
ła również dostrzeżona 
przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji, pa-
trona konkursu JAKOŚĆ 
ROKU. Firma trzy-
krotnie, w latach 2006 
– 2008 uzyskała nagrodę 
w tym programie i za-
służyła sobie na otrzy-
manie Złotej Nagrody 
Jakości. – Chcę podzię-
kować kapitule konkur-
su za przyznanie tego 
prestiżowego lauru. 

Jest to dla nas bar-
dzo duże wyróż-
nienie. Służy nam 
i jest pomocne w promocji 
spółki na obecnym etapie 
jej rozwoju, związanym 
z przygotowaniami do 
wejścia na giełdę New-
Connect. Informację 
o sukcesie w konkursie 
podkreślamy we wszel-
kich komunikatach pra-
sowych i internetowych, 
a złote logo JAKOŚĆ 
ROKU zostanie umiesz-
czone w katalogach z na-
szymi produktami – do-

daje Leszek Ruchwa. 
Wypowiedź prezesa zdra-

dza dalsze kierunki rozwo-
ju firmy - emisja prywatna 
15-20% udziałów w spółce, 

mająca na celu podwyższe-
nie jej wartości oraz budowa 
ogólnopolskiej sieci sprzeda-
ży. Pierwsze z założeń zosta-
nie zrealizowane w połowie 
drugiego kwartału br. W peł-
ni przygotowane są również 
materiały określające zasady 
tworzenia oddziałów sprzeda-
żowych firmy na terenie kraju, 
zlokalizowanych w najwięk-
szych galeriach handlowych. 
Sieć do końca roku liczyć bę-
dzie 30 punktów działających 
na zasadach franchisingu. 
Franczyzobiorcy mogą liczyć 
na silne wsparcie ze strony 
firmy ARTEFE tak w zakresie 
merytorycznym prowadzenia 

punktu sprzedaży, jak 
i sposobu finansowania. 
Spółka zapewnia rów-
nież pomoc w promocji 
punktu, aby wspólnie 
osiągnąć zamierzony 
cel - najwyższą sprze-
daż towarów. Prognozy 
zakładają osiągnięcie 
18 mln zł przychodu już 
za dwa lata. 

Pierwsze stoiska 
sprzedażowe w Krako-
wie – Galeria Kazimierz, 
Kielcach – galeria Echo 
i Warszawie – galeria 
Promenada powsta-
ną równolegle z debiu-
tem giełdowym. Kolej-
ne pojawią się w dużych 
ośrodkach miejskich 
w Katowicach, Pozna-
niu i Trójmieście. Warto 
wspomnieć, że produk-
ty marki ARTEFE moż-

na od kilku lat nabywać przy 
krakowskiej ulicy Grodzka 61 
oraz za pośrednictwem Inter-
netu pod adresem www.sklep.
artefe.pl.

Cieszy fakt, że nawet w do-
bie głoszonego wyolbrzymio-
nego kryzysu są firmy, któ-
re realizując ściśle określony 
plan rosną w siłę i płyną pod 
prąd obecnych nurtów. Nie 
można nie zauważyć takie-
go zjawiska obserwując fir-
mę ARTEFE, która od skrom-
nej, rodzinnej działalności 
gospodarczej przekształca się 
w prężną spółkę akcyjną 
o ogólnopolskim zasięgu. 

Krzysztof Stadler

Wykres wyników za lata 2006 – 2008

Kolekcja Olimpia

“ Zbudowaliśmy je już kilka lat temu,
a elewacje budynków, klatki schodowe
nie noszą śladu upływu czasu.„

Osiedle Brzeziny
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Zakład w Skiernie-
wicach należy do mię-
dzynarodowego kon-
cernu VEKA, jednego 
z liderów światowego 
segmentu produkcji 
profili okiennych PVC. 
Grupa powstała 40 lat 
temu. Jak wygląda jej 
struktura?

- W skład koncer-
nu wchodzi 25 zakładów zloka-
lizowanych na 3 kontynentach. 
Firma jest obecna w Ameryce, 
Europie i Azji. Ostatnio otwarto 
zakłady w Chile i Brazylii. Gru-
pa należy do rodziny Laumann, 
która zarządza nią poprzez 
centralę, VEKA AG z siedzibą 
w niemieckim Sendenhorst.

Dlaczego koncern zdecydował 
się na otwarcie samodzielnego 
zakładu w Polsce?

- Wynika to z polityki kor-
poracyjnej. Każdy wschodzący 
i szybko rozwijający się rynek 
staje się automatycznie obszarem 
zainteresowania VEKI. Polska na 
początku lat 90 pomimo niesta-
bilności była właśnie takim ryn-
kiem. Zainteresowanie profilami 
PVC było ogromne. Prawie każ-
dy z nas marzył o wymianie nie-
szczelnych, sprawiających prob-
lemy drewnianych okien na 
dobrze się zamykające, wygodne 
i łatwe do utrzymania w czysto-
ści tzw. plastiki. Pierwsze pro-
file VEKA trafiły na rynek już 
w 1992 roku. Wzrost sprzeda-
ży był na tyle obiecujący, że już 
dwa lata później podjęto decyzję 
o budowie zakładu produkcyjne-
go. Początki były skromne, tylko 
dwie linie produkcyjne. Ale opła-
cało się. W krótkim czasie na ryn-
ku doszło do eksplozji zapotrze-
bowania. Własny zakład, jakość 
produktu i terminowość dostaw 
pozwoliły nam wtedy na wypra-
cowanie stabilnej pozycji. 

Czy w Skierniewicach produko-
wane są tylko profile okienne?

- Produkujemy dwa z kil-
ku dostępnych w Grupie syste-
mów profili: Perfectline i Effect-
line. Pozostałe trzy: Alphaline, 
Topline i Softline sprowadza-
my z innych zakładów. Naszą 
ofertę uzupełniają parapety, ro-
lety, okiennice i płyty PVC wy-

�
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WYPOSAŻENIE WNĘTRZ | VEKA NOMINOWANA W KONKURSIE JAKOŚĆ ROKU 2009

VEKA - kwintesencja jakości
Rozmowa z dr Jerzym Kołodziejem, prezesem zarządu VEKA Polska Sp. z o.o.

korzystywane w bu-
downictwie, reklamie 
i przemyśle. 

Jaka jest obecna po-
zycja rynkowa VEKA 
Polska?

- Pod względem 
ilości produkowanych 
profili zajmujemy miej-
sce lidera. Rocznie na-
sze linie produkcyjne 

opuszcza blisko 35 tysięcy ton 
gotowego produktu. Szacujemy, 
że daje nam to blisko 20% udzia-
łu w polskim rynku. Do tego do-
chodzi jeszcze eksport. Parapety 
i niektóre z systemów profili tra-
fiają do Czech, Słowacji, Holan-
dii, Rumunii i Bułgarii. 

Rynek w każdych czasach jest 
wymagający. Jak VEKA radzi so-
bie z konkurencją? 

- Rywalizację rynkową 
wygrywamy dzięki logisty-
ce i jakości. Nie oferujemy naj-
tańszego produktu i inaczej 
pozycjonujemy się na rynku. 
Obsługujemy ponad 200 part-
nerów. Wśród nich przeważają 
producenci z wielomilionowy-
mi zamówieniami. Oknoplast, 
Vetrex, Dako, Witraż czy Pla-
stico produkują tysiące okien 
i drzwi rocznie. Dysponują oni 
należącym do najnowocześniej-
szych w Europie, parkiem ma-
szynowym. Nawet niewielkie 
odchylenie parametrów tech-
nicznych profili powoduje za-
trzymanie maszyn i ogromne 
straty. Na to żadna z tych firm 
nie może sobie pozwolić. I dlate-
go nasi partnerzy akceptują nie-
co wyższą ceną w zamian za cią-
głość i bezawaryjność produkcji. 
Nakłada to na nas ogromną od-
powiedzialność zwłaszcza, że 
wymagamy współpracy na za-
sadach wyłączności.

Co VEKA ma do zaoferowania 
w zamian?

- Doskonały jakościowo pro-
dukt, szerokie wsparcie tech-
niczne i marketingowe oraz 
niezliczoną ilość kolorów pro-
fili. Naszym partnerom poma-
gamy rozwiązywać problemy 
techniczne. Na terenie zakła-
du działa niewielki zakład do-
świadczalny, gdzie możemy 
opracować konkretne rozwią-
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zania. Oprócz tego pomagamy 
w bieżących działaniach pro-
mocyjnych i reklamowych. 

Z jakości VEKA uczyniła swój 
znak rozpoznawczy. Jak te zało-
żenia przekładają się na realiza-
cję w praktyce? 

- Przy produkcji profili PVC 
jakość zaczyna się już na eta-
pie wyboru mieszanki. W za-
leżności od wybranych kompo-
nentów profil będzie mniej lub 
bardziej odporny na przema-
rzanie bądź przegrzanie. Może 
dłużej lub krócej zachowywać 
biel. Prawidłowy dobór składni-
ków jest trudny. Wymaga wie-
dzy i doświadczenia. Korzy-
stamy tu z ogromnej praktyki 
VEKA AG i sprowadzamy mie-
szankę bezpośrednio z Niemiec. 
Drugi etap zaczyna się w trakcie 
produkcji. Dysponujemy najno-
wocześniejszymi sterowanymi 
numerycznie liniami produk-
cyjnymi, korzystając z wielolet-
nich doświadczeń firmy macie-
rzystej i jej know – how. Na efekt 

końcowy wpływa wiele czynni-
ków m.in. temperatura otocze-
nia, a nawet rodzaj wody użytej 
do ekstruzji profili. Jeżeli będzie 
kiepskiej jakości to pojawią się 
przebarwienia. Kontrola para-
metrów odbywa się zatem nawet 
kilka razy w ciągu dnia. Dzięki 
staranności, z jaką podchodzimy 
do jakości, mamy możliwość wy-

�

znaczania standardów. To VEKA 
jako pierwsza na świecie wdro-
żyła ISO 9001 jeszcze w 1992 
roku. VEKA Polska zrobiła to 
w 1998 roku również jako pierw-
sza firma tej branży. Stawiamy 
na innowacyjność. Jako jedni 
z pierwszych wprowadziliśmy 
na rynek profile pięciokomorowe 
itd. Badamy każdy profil opusz-

czający nasz zakład. Jeżeli nie 
spełnia wymagań to trafia do re-
cyklingu. Już dawno podjęliśmy 
decyzję, że nie będziemy obniżać 
jakości w imię niższej ceny. Uwa-
żamy, ze w dłuższej perspekty-
wie taka polityka przynosi lep-
sze efekty. Bardzo ważna jest dla 
nas kadra. Bez wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów nie mo-
glibyśmy osiągnąć takiego pozio-
mu jakości. 

Wszystkie profile VEKI to tzw. 
klasa A. Co to oznacza?

- Ścianki zewnętrzne ta-
kich profili muszą mieć grubość 
3 mm a szerokość komór we-
wnętrznych musi wynosić mi-
nimum 5 mm. Są to kluczowe 
parametry dla stabilności okien 
i ich trwałości. Niemniej ważny 
jest skład mieszanki PVC. Profi-
le wyprodukowane z surowca 
niższej klasy są bardziej podatne 
na zwiotczenie. W konsekwencji 
klient docelowy jest niezadowo-
lony, producentowi rośnie ilość 
reklamacji i traci rynek. VEKA 
nie może sobie na to pozwolić. 

�

Klient decydujący się na okna lub 
drzwi zrobione z naszych profili 
ma pewność że jest to najwyższa 
klasa. Innych profili nie produ-
kujemy! Klasa A to profil o ni-
skiej podatności na uszkodzenia 
- okna nie pękają, nie wyginają 
się i nie skręcają. Doskonale rea-
gują na wysokie i niskie tempera-
tury i lepiej tłumią dźwięki z ze-
wnątrz. Dodatkowo nasza oferta 
to profile bezołowiowe. 

VEKA Polska zdobyła nomina-
cję do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2009. 
Jakie znaczenie ma dla spółki to 
wyróżnienie?

- Doceniam nagrody i wy-
różnienia, które podkreślają 
znaczenie jakości w praktyce 
produkcyjnej. Konkursów jest 
wiele i starannie wybieramy te, 
w których startujemy. Mam na-
dzieję, że firma VEKA Polska 
zdobędzie uznanie niezależne-
go gremium. Będzie to poten-
cjalnie wspólny sukces całej za-
łogi spółki. 

Przed branżą budowlaną stoi 
obecnie wiele zagrożeń i trudno-
ści. Czy wpływa to na plany roz-
woju VEKI?

- Tak naprawdę to nikt nie 
wie, jaki będzie faktycznie ten 
rok. Jednakże o przyszłość VEKI 
jestem spokojny. Nasza działal-
ność w małym stopniu opiera 
się na kredytach, a i niewielu 
spośród partnerów pracuje dla 
deweloperów. Obecne kłopo-
ty branży szczęśliwie nas omi-
jają. Poza tym nie sądzę, aby 
Polacy zrezygnowali z jakości. 
Wybierając okna na 30-40 lat, 
oszczędności rzędu 40 czy 50 zł 
na tańszych profilach nie mają 
żadnego znaczenia! Kłopoty 
poza naszymi granicami dodat-
kowo napędzają naszą produk-
cję. Ze względu na niższe kosz-
ty wytwarzania już wkrótce 
rozszerzymy produkcję o dwie 
nowe linie. Będziemy produko-
wać profile na zlecenie innych 
zakładów z koncernu VEKA. 

Dziękuję za rozmowę. 
Natalia Zarzeka
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VEKA - globalny koncern 
Początki VEKA Polska Sp. z o.o. sięgają roku 1994 kiedy to nie-
miecka firma VEKA AG z Sendenhorst otworzyła swoją polską filię 
w Skierniewicach. W chwili obecnej dostarcza nowoczesne syste-
my profili z tworzywa sztucznego do około 200 producentów okien 
w całej Polsce. Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technolo-
gii oraz korzystając z wieloletniego doświadczenia VEKA AG, VEKA
Polska osiąga corocznie znaczący przyrost obrotu, podkreślający 
jej rolę w grupie przedsiębiorstw VEKA na świecie i gwarantujący 
czołową pozycję na rynku krajowym. VEKA Polska zatrudnia oko-
ło 450 wykwalifikowanych pracowników których warsztat jest re-
gularnie rozwijany na szkoleniach i kursach. Stosowane w firmie 
nowoczesne zintegrowane systemy IT zapewniają sprawne zarzą-
dzanie procesami biznesowymi oraz umożliwiają optymalny prze-
pływ informacji, niezbędny do właściwego sterowania procesami 
produkcyjnymi i profesjonalnej obsługi klientów. Ciągła dbałość 
o jakość produktów i usług jest dla VEKA Polska podstawą sukcesu. 
Przedsiębiorstwo posiada certyfikat ISO 9001 oraz niemiecki RAL, 
a także aprobaty ITB, PZH oraz certyfikat P.Poż CNBOP.

Profile okienne VEKA
Alphaline – to pierw-

szy produkowany se-
ryjnie system pro-
fili z głębokością 
zabudowy 90 mm. 
Minimalizuje zużycie 
energii w budynku. 
Połączenie klasycz-
nego wzornictwa 
i efektywnej termo-
izolacji sprawia, iż 
system ten wyprze-
dza o milowy krok 
dostępne dotychczas 
rozwiązania. 

Perfectline - to naj-
nowsza generacja 
profili wielokomo-
rowych o klasycznej 
i bardzo eleganckiej 
linii, pozwalający 
stworzyć perfekcyj-
ne okna, zapewniające miesz-
kańcom jeszcze doskonalszą 
ochronę przed utratą ciepła 

i hałasem. Profile Perfectline 
wyznaczają nowe standardy 
bezpieczeństwa. 

Parapety – wielokomorowe, 
przeznaczone do montażu we-
wnątrz pomieszczeń. Dostęp-
ne w przeróżnych kolorach są 
dodatkowo pokryte wyjątko-
wo twardą, melaminową folią 
dekoracyjną.

Rolety - to sprawdzona ochro-
na przed słońcem, upałem, 
światłem, hałasem a także nie-
pożądanymi spojrzeniami i nie-
proszonymi gośćmi. Do zasto-
sowania w każdym budynku.

Szprosy - VEKA proponuje duży 
wybór systemów i warian-
tów szprosów: naklejane, we-
wnętrzne, dzielące konstrukcję 
okna, z uchwytem dystansują-
cym lub bez niego. 

Płyty PCV - program płyt VEKA-
PLAN z przeznaczeniem dla bu-
downictwa, reklamy i przemy-
słu obejmuje siedem różnych 
typów płyt. Doskonałe surow-
ce i staranna obróbka gwaran-
tują niezwykłą trwałość oraz 
odporność na działanie czyn-
ników atmosferycznych.

Topline - stanowi nową erę we 
wzornictwie okiennym. To
znakomita alternatywa dla 
tych, którzy chcą nadać oknom 
indywidualny charakter.

Effectline - to pierwszy 5-komo-
rowy system profili VEKA prze-
znaczony do powszechnego 
budownictwa mieszkaniowe-
go i biurowego. Profil ten za-
pewnia niezbędną w naszych 
warunkach izolację cieplną 
i akustyczną, przy korzystnej 
cenie zakupu. 

Softline - jest nowoczesną, 
sprawdzoną i wszechstronną 
linią profili okiennych. Łagod-
ne, zaokrąglone krawędzie na-
dają oknom w systemie VEKA
Softline charakteru klasycznej 
elegancji. 

Drzwi - obejmują 3 systemy: 
drzwi balkonowych, wejścio-
wych i przesuwnych. Są ele-
ganckie i trwałe. 
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Gdyby zapytać zwykłego Po-
laka z czym kojarzy mu się słowo 
cappuccino to zapewne odpo-
wie, że z firmą MOKATE. Pań-
stwa działalność w ogromnej 
mierze przyczyniła się do rewo-
lucji w myśleniu Polaków o spo-
żywaniu kawy. W ich imieniu ser-
decznie dziękuję!

- Rzeczywiście, kiedy na 
początku lat 90 wprowadzali-
śmy na rynek nasze produkty, 
wszyscy w Polsce pili tylko je-
den rodzaj kawy, tzw. „sypa-
ną”, czyli po turecku. O innych 
kawach nikt wtedy nie słyszał. 
Dlatego też zdecydowaliśmy się 
na szeroko zakrojoną telewizyj-
ną kampanię, mającą uświado-
mić naszym rodakom, czym 
jest cappuccino, jakie są jego 
walory i jak je przygotować. 
W ten sposób przetarliśmy 
szlaki dla nowego produktu. 
Dopiero teraz można było ru-
szyć z bogatszą ofertą, z całą 
gamą smaków cappuccino: 
orzechowym, waniliowym, 
śmietankowym i wieloma in-
nymi. Od tego czasu MOKATE 
stało się polskim synonimem 
cappuccino.

Tymczasem firma kojarzona 
głównie z kawą, wypuszcza na 
rynek zupełnie nowy produkt 
w postaci herbat, tzw. funkcjo-
nalnych. Na czym polega ich 
specyfika?

- Działanie na rynku herba-
cianym rozpoczęliśmy w roku 
2003 po przejęciu wielkopol-
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MOKATE | HERBATKI ROZGRZEWAJĄCE TYPU GRZANIEC ODZNACZONE LOGO JAKOŚĆ ROKU 2008

OD CAPPUCCINO DO GRZAŃCA
Rozmowa z Sylwią Mokrysz, pełnomocnikiem MOKATE S.A. w Ustroniu

skiej firmy Consumer. Prze-
budowaliśmy skromną ofertę. 
Głównemu produktowi, herba-
cie Minutka, nadaliśmy nowe 
oblicze i szybko stała się loko-
motywą działalności Mokate. 

Ma charakter dobrze ko-
jarzącego się, domowego, ro-
dzinnego napoju, dzięki czemu 
zdobyła silną pozycję na rynku 
wśród herbat klasy economy. 

Gdy opanowaliśmy arkana 
wiedzy o herbacie, postawili-
śmy na innowację. Chcieliśmy 
uzyskać produkt, który będzie 
miał właściwości rozgrzewa-
jące, wsparte nutką alkoholu. 
Badania i próby stworzenia ta-
kiej herbaty trwały ponad dwa 
lata. Ale udało się. W taki spo-
sób powstał GRZANIEC Loyd 
Tea, herbatka rozgrzewająca. 
Jest on dostępny w trzech ro-
dzajach: Zbójnicki, Śliwkowy 
i Kozacki. Oczywiście na tym 
nie koniec - pracujemy nad no-
wymi smakami.

Warto dodać, że obecnie 
MOKATE jest mocnym nume-
rem dwa polskiego rynku pro-
ducentów herbaty oraz niekwe-
stionowanym liderem branży 

cappuccino, z ponad 80% udzia-
łem na krajowym rynku.

Wspomniane przez Panią 
GRZAŃCE nie tylko przypadły do 
gustu konsumentom, ale także 
zyskały uznanie Polskiego Cen-
trum Badań i Certyfikacji, które 
zdecydowało o wyróżnieniu ich 
godłem JAKOŚĆ ROKU 2008. Ja-
kie znaczenie mają dla MOKATE
uzyskiwane nagrody?

- Jest nam zawsze bardzo 
miło, gdy praca całego zespołu 
zostaje dostrzeżona i pozytyw-
nie oceniona przez niezależ-
ne gremia. Wszelkie wyróżnie-
nia, w tym także wyróżnienie 
w konkursie JAKOŚĆ ROKU, 
motywują nas. To skuteczny 
impuls do dalszego rozwoju 
smacznych i stabilnych jakościo-
wo produktów. Cały zarząd fir-
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my bardzo pozytywnie przyjął 
informację o wyróżnieniu, jakie 
otrzymały nasze GRZAŃCE. 
To zrozumiałe, gdyż jest to pro-
jekt, który kosztował nas bardzo 
dużo pracy i wysiłku. Miło jest 
nam pomyśleć, że nasza perełka 
zyskuje uznanie na rynku.

Oczywiście, zamierzamy 
wykorzystać przyznane 

nam logo 

JAKOŚĆ ROKU w promocji 
GRZAŃCOW. Zamieścimy je na 
opakowaniach tych produktów, 
a także w materiałach marketin-
gowych i reklamie telewizyjnej. 
Będzie to jasny i czytelny sygnał 
dla konsumentów, że nasze pro-
dukty cechują się najwyższą ja-
kością i stabilnością smakową.

W jaki sposób realizuje się 
w MOKATE politykę jakości?
�

- Stale utrzymujemy naj-
wyższe standardy jakościo-
we, dzięki częstym kontrolom 
tak wewnątrzzakładowym, 
jak i zewnętrznych organiza-
cji. Potwierdza to minimalny 
odsetek reklamacji naszych 
produktów oraz certyfika-

ty: HACCP oraz 
IQNet.

Stabilna poli-
tyka jakościowa pozwa-
la nam na utrzymanie mocnej 
pozycji na rynku oraz zapew-
nia stały rozwój. Nasze fir-
my obecne są już nie tylko 
w Ustroniu czy Żorach, ale 
także poza granicami kraju 
– w Czechach, na Słowacji, 
Ukrainie i Węgrzech. Nie było-

by to możliwe, gdyby nie solid-
ność procesów produkcyjnych 
i fachowość załogi.

Na zakończenie proszę 
o przedstawienie planów, ja-
kie stawia przed sobą firma na 
najbliższy czas.

- Wiele pracy włożymy 
w nowy, niespotykany u nas 
produkt. Mowa o Kompoci-
kach Babci Jagody, wprowa-

dzonych na przełomie ubie-
głego i bieżącego 

roku. Kompo-
ciki są niezwy-

kle tradycyjne, 
w p r o w a d z a j ą 

nas w czasy dzie-
ciństwa i wzbu-

dzają najmilsze 
wspomnienia z prze-

szłości. Smaki Kom-
pocików znane nam są 

ze spiżarni babci: czar-
na porzeczka z żurawi-

ną, jabłko z rabarbarem 
i truskawka. Przygotowu-

jąc ten produkt uzyskaliśmy 
efekt mętności, charaktery-

styczny dla owocowego kom-
potu. Liczymy, że odniesie po-
dobny sukces jak wspomniane 
wcześniej GRZAŃCE. Być 
może Kompociki przedłożymy 
pod ocenę kapituły konkursu 
JAKOŚĆ ROKU w bieżącej edy-
cji programu. 

Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler 
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FIZJOTERAPIA | JAKOŚĆ ROKU 2008 DLA ASTAR-ABR

Nowoczesna 
rehabilitacja
Nagroda JAKOŚĆ ROKU 2008
jest obiektywnym, wydanym
przez niezależną jednostkę,
potwierdzeniem tego, co
można zaobserwować na
podstawie wskaźników firmy
Astar-ABR. Wzrost liczby
klientów, zamówień i w kon-
sekwencji obrotów o kilka-
dziesiąt procent, przyczyniły
się do umocnienia stabilnej
pozycji firmy na rynku wyro-
bów do fizjoterapii.

Celem firmy od samego 
początku jest projekto-

wanie i produkcja nowoczes-
nych urządzeń dla potrzeb 
fizykoterapii i rehabilitacji. 
Astar-ABR dokłada wszel-
kich starań, aby jej sprzęt 
spełniał w najwyższym stop-
niu wymagania klientów 
przede wszystkim poprzez 
wysoką jakość produkcji, 
wygodę użytkowania, inno-
wacyjność, trwałość i nieza-
wodność oraz ciekawe wzor-
nictwo i estetykę. 

Astar-ABR nieustannie się 
rozwija na wielu polach. Do-
tyczy to zarówno organiza-
cji firmy, gamy oferowanych 
produktów i usług, jak i za-
stosowanych technologii czy 
poziomu obsługi klientów.

- Chcemy podzielić się 
wiadomością o uzyskanej, 
w konkursie JAKOŚĆ ROKU, 
nagrodzie z naszymi dotych-
czasowymi klientami oraz 
przekonać do współpracy no-

wych kontrahentów. Prowa-
dzona polityka projakościowa 
była i jest dla nas zagadnie-
niem priorytetowym. Podej-
ście inżynierskie pozwala 
nam wyżej cenić markę i wy-
roby niż bezpośrednie wyni-
ki finansowe. Nasze doświad-
czenie pokazuje, że w dłuższej 

perspektywie czasowej to się 
sprawdza – mówi Aleksander 
Jędrzejowski, współwłaści-
ciel Astar-ABR Sp.j. 

Firma sukcesywnie wdra-
ża systemy, mające na celu 
poprawę jakości zarówno wy-
robów, jak i mechanizmów 
funkcjonowania poszczegól-
nych działów. Na przestrzeni 

kilku ostatnich lat wdrożyła 
m.in. zintegrowany system 
informatyczny do zarządza-
nia firmą. Rozbudowała rów-
nież strukturę zakładu. Dzię-
ki tym zmianom spółka stała 
się bardziej stabilna, a jed-
nocześnie bardziej elastycz-
na w kwestii wdrażania do 

produkcji nowych 
rozwiązań.

- Do tej pory nie 
zabiegaliśmy o wy-
różnienia. Przy-
szedł jednak czas, 
że staliśmy się zna-
czącym graczem na 
rodzimym rynku 
fizjoterapii. Na po-
twierdzenie ze stro-
ny rynku nie musie-
liśmy długo czekać. 
Tylko w ubiegłym 
roku otrzymaliśmy 
nagrodę JAKOŚĆ 
ROKU 2008, God-
ło Standard Euro-
pejski 2008, czy też 
nagrodę za stoisko 
targowe w Kielcach  
– dodaje Aleksander 
Jędrzejowski.

Po ustabilizowaniu pozycji 
firmy na rynku krajowym, jej 
działania skupione są na do-
tarciu do nowych odbiorców. 
W tym celu Astar-ABR bra-
ła udział w ubiegłorocznych 
targach Medica w Dusseldor-
fie. Impreza przyniosła wiele 
obiecujących kontaktów. 

Monika Woźniak 

reklama
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Trzy lata z rzędu Ce-
ramika Paradyż została 
laureatem organizowa-
nego przez nas kon-
kursu JAKOŚĆ ROKU. 
W związku z tym przy-
znano jej Złotą Nagro-
dę tego programu. Jak 
przyjął Pan informację 
na ten temat?

- Moja odpowiedź 
byłaby niepełna, gdybym po-
wiedział, że z radością. Pozy-
tywna decyzja kapituły kon-
kursu wywołała u mnie dwie 
reakcje. Z jednej strony poczu-
łem się bardzo komfortowo, że 
Ceramika Paradyż wytwarza 
dobry produkt, produkt o wy-
sokiej jakości, czyli akceptowa-
ny przez klientów. Z dru-
giej strony trochę się 
przestarszyłem, że-
byśmy nie zachłys-
nęli się tym po-
trójnym sukcesem 
i nie spoczęli na lau-
rach. Zawsze dąży-
my to tego, aby uzy-
skiwane przez nas 
dyplomy, nagro-
dy czy certyfikaty nie osłabia-
ły naszej wrażliwości na jakość 
wytwarzanych produktów. Ze 
wszystkich wyróżnień jesteśmy 
bardzo dumni, ale jednocześnie 
czuwamy, by nie uśpiły one na-
szej uwagi.

Ceramika Paradyż wśród 
wszystkich biorących udział 
w programie JAKOŚĆ ROKU 
przedsiębiorstw uzyskała naj-
większą ilość punktów – aż 38 na 
40 możliwych. Co Pana zdaniem 
o tym zadecydowało?

- Z pewnością praca całego, 
ponad 1700 – osobowego zespo-
łu. O jakości tak naprawdę nie 
decyduje zarząd, prezes czy dy-
rektor zakładu. Najwyższą ja-
kość produktów wypracowu-
je się na każdym pojedynczym 
stanowisku roboczym fabryki. 
Nie byłoby doskonałej jakości 
naszych produktów i tak wyso-
kich not w konkursie JAKOŚĆ 
ROKU, gdyby zarząd nie doce-
niał zaangażowania pracowni-

�

�

CERAMIKA PARADYŻ | ZDOBYWCA NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW W KONKURSIE JAKOŚĆ ROKU

Złota jakość kolorowych płytek
Rozmowa ze Stanisławem Tępińskim, prezesem zarządu Ceramiki Paradyż Sp. z o.o.

ków w realizację poli-
tyki jakości, a z drugiej 
strony tak restrykcyj-
nie jej nie egzekwo-
wał. Naszego zakładu 
nie ma prawa opuścić 
ani jedna sztuka wad-
liwej płytki. Dzięki ta-
kiej polityce, poziomu 
reklamacji napływają-
cych do fabryki, nie li-

czymy w procentach a w promi-
lach. Z naszych badań wynika, 
że każdy niezadowolony klient 
przekazuje swoją negatywną 
opinię aż 100 innym osobom. 
Cieszymy się, że Ceramice Para-
dyż takie zjawisko nie grozi. Po-
przez stabilną jakość i zadowo-
lenie klientów budujemy naszą 

przewagę konkurencyjną 
na rynku.

W jaki sposób Ce-
ramika Paradyż za-
mierza wykorzystać 
zdobyty tytuł i złote 
logo konkursu?

- Już teraz in-
formacja o suk-
cesie w konkur-
sie JAKOŚĆ ROKU 

znalazła się na naszej stronie 
internetowej. Z pewnością po-
chwalimy się nim także w gro-
nie naszych kontrahentów oraz 
w prasie branżowej. Postaramy 
się, aby wiedzę na temat zdo-
bytego logo otrzymali również 
ostateczni, pojedynczy odbior-
cy i użytkownicy naszych pły-
tek. Stale doszkalamy sprze-
dawców produktów Ceramiki 
Paradyż rozsianych po całym 
kraju. Zobowiążemy ich do in-
formowania nabywców o przy-
znaniu nam Złotej Nagrody po-
twierdzającej najwyższą jakość 
naszych płytek.

Logo JAKOŚĆ ROKU będzie 
także dodawać prestiżu naszej 
firmie podczas imprez targo-
wych, również tych zagranicz-
nych, odbywających się w Mos-
kwie, Kijowie czy Bolonii. 

Ceramika Paradyż, jako lider 
swojej branży, nieustannie wyzna-
cza kierunki dla krajowego rynku 
płytek ceramicznych. Świadczy 

�

�

o tym chociażby wdrożenie nowo-
czesnej technologii Durst, pozwa-
lającej tworzyć markę płytek My
Way. Czym Ceramika Paradyż za-
skoczy nas w najbliższej przyszło-
ści, jakie innowacje zaproponuje 
swoim klientom?

- Od początku istnienia, 
a zatem od blisko 20 lat, Cera-
mika Paradyż wprowadza na 
polski rynek najnowsze roz-
wiązania sprawdzone w kra-
jach najbardziej kojarzonych 
z produkcją płytek, jak Włochy 
czy Hiszpania. Jako pierwsi 
w Polsce produkowaliśmy 
płytki w nowych, niespoty-
kanych wcześniej rozmiarach. 
Byliśmy pionierem w sprzeda-
ży płytek gresowych podło-
gowych szkliwionych. Naszą 
kolejną innowacją było wytwa-
rzanie na masową skalę moza-
iki prasowanej. Jedną z ostat-
nich nowości, wprowadzonych 
na rodzimy rynek, były płytki 
w dużych rozmiarach, których 
długość sięga nawet 1 metra. 
Trudną sztukę produkcji tak 

dużych formatów opanowali-
śmy na tyle dobrze, że z powo-
dzeniem sprzedają się one na 
rynku włoskim, a więc w jaski-
ni lwa. Napawa nas to bardzo 
dużą satysfakcją.

Z pewnością nie stracimy 
naszego innowacyjnego cha-
rakteru. Po wdrożeniu wspo-
mnianej przez Pana technologii 
Durst, pozwalającej na wydru-
kowanie na płytce indywidual-
nego wzoru, przyjdą z pewnoś-
cią kolejne nowości. Nie chcę 
jeszcze zdradzać ich szczegó-
łów, ale będą to nowe rozwią-
zania technologiczne, pozwa-
lające przede wszystkim na 
obniżenie kosztów produkcji. 
Wpłyną także na zwiększenie 
jej ekologiczności, pomimo że 
już teraz, niemal w 100%, cykl 
wytwórczy naszych zakładów 
działa w obiegu zamkniętym. 
Dzięki temu do minimum zre-
dukowaliśmy ilość odpadów 
emitowanych do środowiska. 

Czy Ceramika Paradyż odczu-
wa w jakikolwiek sposób skutki 
�

spowolnienia gospodarczego? 
Jeśli tak, w jaki sposób zamierza 
im przeciwdziałać? 

- Jak każda obecnie firma, 
w sposób szczególny przy-
glądamy się kosztom i szuka-
my oszczędności tam, gdzie 
to możliwe. W związku z tym 
przeprowadzamy minimalną 
restrukturyzację zatrudnienia, 
wynikającą ze zmian organiza-
cyjnych wewnątrz firmy. Mi-
nimalną dlatego, że naszym 
celem nie jest pozbywanie się 
ludzi, tym bardziej, że nie ogra-
niczamy produkcji. Mało tego, 
dwa pierwsze miesiące bieżą-
cego roku były dla nas zdecy-
dowanie lepsze pod względem 
wyników sprzedaży niż sty-
czeń i luty 2008 roku, który był 
rokiem rekordowym. 

To, co natomiast negatyw-
nie nas dotyka, to niekorzystny 
kurs walut. Aż 40% materiałów 
wykorzystywanych do produk-
cji płytek pochodzi z impor-
tu. Wysoki kurs walut przeło-
ży się w efekcie na wzrost cen 

naszych wyrobów, a tego nie 
chcemy. Niestety nie mamy 
żadnego wpływu na moc zło-
tówki. Ale oczekujemy, że po-
lityka monetarna prowadzona 
przez najważniejszych decy-
dentów w kraju ulegnie zmia-
nie. Nie można dopuścić by zło-
tówka dalej się osłabiała. 

Jednym ze sposobów na 
przetrwanie okresu spowolnie-
nia czy kryzysu gospodarczego 
jest inwestowanie. 

I taki jest zapewne plan Cera-
miki Paradyż na najbliższy czas?

- Tak, bo warto się rozwi-
jać. Kryzys nie będzie przecież 
trwał w nieskończoność. Kiedy 
pojawią się pierwsze symptomy 
ożywienia gospodarczego, war-
to być gotowym na zaspokoje-
nie rosnącego popytu. Progno-
zujemy, że taka sytuacja nastąpi 
na przełomie  roku 2011-2012. 
Dlatego już teraz rozwijamy na-
sze moce produkcyjne, techno-
logię i strategię sprzedaży. 

Dziękuję za rozmowę. 
Krzysztof Stadler 

�
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W III edycji Konkursu JAKOŚĆ
ROKU Zakład Ceramiki
Budowlanej Markowicze
SA wyróżniono podwójnie.
Spółka otrzymała tytuł za
2008 rok oraz jako dwukrotny
laureat konkursu także
Srebrną Nagrodę JAKOŚĆ
ROKU. Zdobyte wyróżnienia
to doskonałe potwierdzenie
wysokich parametrów i uzna-
nie dla jakości produktów
pochodzących z biłgorajskiej
cegielni. Nieprzerwanie od
ponad 24 lat klienci poszu-
kujący najlepszych wyrobów
sięgają po cegły i pustaki
z Markowicz.

- Wychodząc naprzeciw za-
potrzebowaniu na cerami-
kę budowlaną wysokiej ja-
kości, podjęliśmy decyzję 
o unowocześnieniu procesu 
produkcji – mówi Tadeusz 
Kuna, prezes zarządu ZCB 
Markowicze SA. - Moder-
nizacja parku maszyno-

CERAMIKA BUDOWLANA | SREBRNA NAGRODA JAKOŚĆ ROKU DLA MARKOWICZE SA 

Marka na lata 
wego pozwoliła nam na 
zwiększenie liczby produ-
kowanych wyrobów o bli-
sko połowę. Zdecydowanie 
poprawiliśmy również i tak 
już wysokie parametry 
jakościowe. Ponad-
to, wprowadze-
nie pełnej auto-
matyzacji linii 
produkcyjnych 
pozwoliło na 
wyeliminowa-
nie ostatnich 
w zakładzie 
miejsc ciężkiej 
pracy fizycznej 
– dodaje.

Podjęte w ostatnim okre-
sie działania inwestycyjne 
były największe w historii 
firmy, działającej od 1985 
roku. Były one motywo-
wane stale rosnącą grupą 
klientów i to pomimo regre-
su w branży budowlanej. 
Etap modernizacji zakła-
du, zrealizowany znacznie 

wcześniej niż zakładał har-
monogram prac, zakończył 
się pełnym sukcesem. Uno-
wocześnione linie produk-
cyjne już pracują, a pierw-

sze partie wyrobów 
trafiły do odbior-

ców. ZCB MAR-
KOWICZE SA 
jest dziś nowo-
czesną, w pełni 
zautomat yzo -
waną firmą.

- Nasz zakład 
jest ważnym 
miejscem pracy 
mieszkańców 
regionu. Pomi-

mo zautomatyzowania linii 
produkcyjnych nie zwolni-
liśmy żadnego z pracowni-
ków. Dodatkowo realizuje-
my politykę prospołeczną, 
udzielając wsparcia zarów-
no finansowego, jak i w for-
mie nieodpłatnego przeka-
zywania swoich produktów 
dla różnych fundacji, parafii 

i stowarzyszeń w powiecie 
biłgorajskim - podkreśla Ta-
deusz Kuna.

O tym, że wytwarza-
na z naturalnego surowca 
- gliny ceramika i jej produ-
cent są cenione, świadczą 
nie tylko nagrody takie jak 
JAKOŚĆ ROKU 2008, 
Przedsiębiorstwo Fair Play, 
Lubelski Orzeł Biznesu, 
czy Solidna Firma 2008, 
ale przede wszystkim stale 
nadchodzące zamówienia 
zadowolonych klientów. 

- W 2008 roku wykonali-
śmy dużo bardzo dobrej ro-
boty - „my” to znaczy cała 
załoga. To osobom pracują-
cym z zakładzie od lat „jak 
na swoim” zawdzięczać na-
leży, że nasza oferta była, jest 
i będzie coraz lepsza – pod-
sumowuje prezes Kuna.

Monika Woźniak

Kolekcja Affron
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ODZIEŻ | ZŁOTA NAGRODA JAKOŚĆ ROKU DLA ITALIAN FASHION

Dla wygody 
polskiego klienta
Dwudziestoletnia historia
działania. Silny związek
z Polską. Trzy własne zakłady
produkcyjne na terenie kraju.
Bogata oferta produktów naj-
wyższej, światowej jakości.
Oto powody sukcesu marki
ITALIAN FASHION.

Powstała w 1990 roku 
w podwarszawskiej Zie-

lonce, spółka jest mocno 
zakorzeniona w polskich 
realiach. Obecnie może po-
chwalić się aż trzema zakła-
dami produkcyjnymi, w tym 
własną dziewiarnią 
i farbiarnią w Łodzi, 
mieście o bogatej 
tradycji przemy-
słu włókiennicze-
go. Stale rosnący 
popyt na produk-
ty firmy spowodo-
wał, że ITALIAN 
FASHION, korzy-
stając z polskich 
dostawców, stał się swoistym 
motorem napędowym bran-
ży włókienniczej w Polsce 
i pozwolił rozwinąć się kilku-
dziesięciu małym zakładom. 

Jednym ze statutowych 
celów firmy jest nieustanne 
dążenie do podnoszenia ja-
kości wyrobów oraz dostoso-
wanie ich do zmieniających 
się wymagań polskiego ryn-
ku. Najwyższą jakość wyro-
bów zapewniają cztery etapy 

kontroli jakości. Dwa z nich 
mają miejsce w dziewiar-
ni i farbiarni, dwa pozostałe 
podczas szycia i pakowania. 
Każdy nowy model przed 
wprowadzeniem do produk-
cji poddawany jest wielu te-
stom, aby mógł zadowolić 
najbardziej wymagających 
klientów. 

Jakość ITALIAN FASHION 
zyskała uznanie kapituły kon-

kursu JAKOŚĆ ROKU, 
która aż trzy lata 

z rzędu przyzna-
ła jej tytuł i nagro-
dę w programie 
współorganizo-
wanym przez Pol-
skie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji. 
Z a o w o c o w a ł o 
to uzyskaniem 

przez spółkę Złotej Nagrody 
JAKOŚĆ ROKU. – Jesteśmy 
dumni, że nasza ciężka praca 
i wkład w rozwój firmy zo-
stały docenione tak prestiżo-
wym tytułem, jakim jest Złote 
Godło JAKOŚĆ ROKU – mówi 
Małgorzata Orzeł – Guazzone,
dyrektor generalna ITALIAN 
FASHION Sp. z o.o.

Efekt synergii nurtów 
włoskich i polskich pozwolił 
na stworzenie bardzo szero-

kiej gamy asortymentu. Zde-
cydowaną większość stanowi 
bielizna damska. Figi, majtki, 
slipy, bokserki, koszulki, ko-
szule nocne, piżamy, bluzki. 
Jednak każdy członek rodzi-
ny znajdzie w ofercie ITA-
LIAN FASHION coś wygod-
nego dla siebie. Wszystkie 
komplety sygnowane mar-
ką firmy są gwarantem wy-
gody i bezpieczeństwa dla 
użytkowników. 

Dzięki udziałowi w świa-
towych targach mody nowe 
kolekcje spółki podążają za 
aktualnymi trendami we 
wzornictwie i kolorystyce, wy-
korzystując nowości w zakre-
sie innowacyjnych struktur 
materiałowych. - To wszyst-
ko inspiruje nas do dalszej 
twórczej pracy, bowiem usa-
tysfakcjonowany klient to cel 
naszych działań – podkreśla 
Małgorzata Orzeł – Guazzo-
ne. – Nasze wyroby dostępne 
są w sklepach bieliźniarskich 
na terenie całego kraju, a mar-
ka ITALIAN FASHION osiąga 
z roku na rok mocniejszą po-
zycję na rynku. Zachęcam do 
nabywania naszych doskona-
łych bawełnianych produk-
tów – kończy. 

Krzysztof Stadler

Bi-es Polska 
- doceniona jakość

W konkursie promującym
jakość i wysokie standardy
w krajowej działalności
gospodarczej, grupa ZUE
otrzymała tytuł JAKOŚĆ
ROKU 2008 w kategorii
usługa. To potwierdzenie
strategii ciągłego dosko-
nalenia i rozwoju procesów
wynikających z przyjętych
przez firmę systemów
zarządzania.

- Zdobyty tytuł to dla nas 
wielkie wyróżnienie. By-
cie w prestiżowym gronie 
firm wyróżniających się na 
rynku jakością świadczo-
nych usług, utwierdza nas 
w przekonaniu o słuszno-
ści obranej strategii dzia-
łania. Jest to również na-
groda za zaangażowanie 
i ciężką pracę wszyst-
kich naszych pracowni-
ków - podkreśla Wiesław 
Nowak, prezes zarządu 
Zakładów Usług Energe-
tycznych i Komunikacyj-
nych grupa ZUE S.A.

Firma należy do gro-
na najbardziej cenionych 
podmiotów specjalizu-
jących się w realizacjach 
inwestycji związanych 
z projektowaniem, budową 
i modernizacją infrastruk-
tury komunikacyjnej - ko-
lejowej i miejskiej.

Projakościowy sposób 
myślenia jest charaktery-
styczny dla działalności 
spółki. Misją firmy jest, 

by jej nazwę traktowano 
jako synonim doskonałej 
obsługi, troski o klienta, 
konkurencyjności, wyso-
kiego poziomu etyczne-
go, poszanowania prawa, 
czyli wartości, na których 
opiera się jej działalność. 
O rzetelności i wysokim 
standardzie oferowanych 
usług najlepiej świadczą 
wykonane prace i referen-
cje inwestorów. 

Najwyższa jakość po-
twierdzona jest wdro-
żonymi Systemami Za-
rządzania: Jakością , 
Bezpieczeństwem i Hi-
gieną oraz Środowiskiem. 
Ponadto firma na swoim 
koncie posiada szereg pre-
stiżowych nagród i wyróż-
nień. Tylko w ostatnich 
miesiącach zdobyła tytu-
ły: JAKOŚĆ ROKU 2008, 
Diamenty Forbes, Solidna 
Firma oraz Gazele Bizne-
su. Konsekwentna realiza-
cja strategii rozwoju firmy 
skupia się na poszerzeniu 
obecnego rynku i wyjściu 
poza granice kraju. Dodat-
kowo, spółka nieustannie 
dostosowuje swoją struk-
turę organizacyjną do 
światowych standardów 
efektywności pracy.

Monika Woźniak

Inwestycja 
w jakość

FRANCHISING | CHATA POLSKA ZDOBYWCĄ TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2008

Czym Chata bogata!
Chata Polska to sieć handlowa
funkcjonująca na rynku od
12 lat. Obecnie to 217 sklepów
na terenie województw wiel-
kopolskiego, dolnośląskiego,
lubuskiego, zachodniopomor-
skiego oraz kujawsko - pomor-
skiego. Konsekwentna dbałość
o jakość i atrakcyjność oferty
franczyzowej spółki powoduje,
że kolejne placówki handlowe
wchodzą w strukturę sieci.

W ramach usługi franczy-
zowej partnerzy Chaty 

zyskują atrakcyjny pakiet wa-
runków handlowych, mini-
malizują koszty działalności 
i maksymalizują zyski. Sieć 
oferuje praktyczną pomoc 
przy otwieraniu placów-
ki handlowej, wsparcie mar-
ketingowe, informatyczne, 
prawne oraz bieżącą pomoc 
w zarządzaniu sklepem. Cha-
ta Polska zapewnia także moż-
liwość doskonalenia umiejęt-
ności handlowych, poprzez 
liczne szkolenia dla właści-
cieli sklepów, personelu i ka-
dry kierowniczej. Wszystko 
w jednym celu, aby wzmac-
niać efektywność podejmo-
wanych działań i pozwolić 
na jak najlepsze dopasowa-
nie oferty do wymagań kon-
sumentów. Klienci doceniają 
udane połączenie nowoczes-
nych rozwiązań z tradycyjny-
mi wartościami.

W trosce o konkurencyjność 
oferty, Chata konsekwentnie 
wdraża informatyczne syste-
my wspomagania sprzedaży. 
Pozycję firmy wzmocnił włas-

ny magazyn centralny, spółka 
stała się operatorem logistycz-
nym. Bezpośrednia kon-
trola nad łańcuchem 
dostaw, efektywny 
przepływ towa-
rów, szybka i bez-
błędna realizacja 
zamówień, to tylko 
kilka zalet nowo-
czesnego centrum 
magazynowego. 

- Oferujemy 
przedsiębiorcom produkt, 
który jest określony przez pry-
zmat koncepcji sklepu, a ta jest 
wypadkową oczekiwań kon-

sumenta. Klienci w sieci Cha-
ta Polska robią zakupy wy-

godnie, w krótkim czasie, 
blisko swojego miej-

sca zamieszkania 
i w życzliwej atmo-
sferze. Punkty wy-
różniają się atrak-
cyjną i oryginalną 
ekspozycją wy-
robów oraz dużą 
aktywnością pro-
mocyjną – mówi 

Beata Orcholska, dyrektor 
generalny Chata Polska SA.

Dodatkowym wyróżni-
kiem sieci sklepów Chata 

Polska są marki własne: Do-
bra Nasza i Spiżarnia Chaty. 
Są to produkty dobrej jako-
ści, w niewygórowanej cenie, 
które można nabyć wyłącznie 
w Chatach. Jakość jest priory-
tetem. To ona wyróżnia sieć 
i sprawia, że nowi klienci 
przychodzą do sklepów. 

Siła Chaty to dobra współ-
praca wszystkich jej uczestni-
ków, troska o potrzeby klien-
tów i otwartość na nowe 
rozwiązania.

Monika Woźniak

Bi-es Polska istnieje od 1996
roku. Jako firma o światowym
zasięgu dysponuje kapitałem
zakładowym wynoszącym
47 mln zł. Jej głównym profi-
lem działalności jest produkcja
i dystrybucja wyrobów perfu-
meryjnych: wód toaletowych,
perfum, dezodorantów.
Z roku na rok Bi-es poszerza
swoją ofertę o nowe produkty.
Ostatnio pojawiły się pianki
do golenia, antyperspiranty,
a także balsamy po goleniu.

Firma zatrudnia ponad 
200 pracowników, z tego 

- w samym dziale handlo-
wym - blisko 70 osób. Zakład 
produkcyjny wyposażony jest 
w zautomatyzowaną linię do 
zestawów perfumeryjnych 
o wysokiej wydajności, linię 
produkcji wyrobów aerozolo-
wych oraz linie transportują-
ce surowce, a także nowoczes-
ne stanowiska konfekcyjne. 
Wszystkie ciągi technologicz-
ne zastosowane w zakładzie 
były montowane i uruchamia-
ne przez specjalistów z Francji 
i Włoch. Bi-es Polska wdrożyła 
również nowoczesne rozwiąza-
nia magazynowo-logistyczne. 
- Dzięki inwestycjom rozwija-
my się, a przez to dysponujemy 
dużymi mocami produkcyjny-
mi, przy zapewnieniu wyso-
kiej jakości produktów, zgodnej 
z wymaganiami dyktowany-
mi przez ustawodawstwo eu-
ropejskie. Dodatkowo jakość 
naszych perfum kontrolowana 

wane są przez 65 przedstawi-
cieli handlowych. Bi-es Polska 
posiada również swoje oddzia-
ły w Rumunii, Czechach, na 
Słowacji i Ukrainie. Oddziały 
te prowadzą własną sprzedaż 
za pośrednictwem przedsta-
wicieli handlowych.

Produkty z logo Bi-es sprze-
dawane są również w takich 
krajach jak: Bułgaria, Węgry, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Biało-
ruś, Hiszpania, Portugalia, 
Niemcy, Norwegia. Rozwijana 
jest także sprzedaż produktów 
w krajach Europy Wschodniej. 
Kosmetyki dostępne są już 
w takich państwach jak Zjed-
noczone Emiraty Arabskie, 
Egipt, Katar, Kuwejt, a nawet 
Bahrain.

Monika Woźniak

jest na każdym etapie produk-
cji, co daje nam pewność, że 
klient otrzyma dokładnie to, 
czego oczekuje – mówi Beata 
Piotrowska, współwłaściciel 
Bi-es Polska Sp. z o.o. 

W konkursie promującym 
jakość i wysokie standardy 

krajowej działalności, firma 
zdobyła tytuł JAKOŚĆ ROKU 
2008. - Przyznana nam nagro-
da potwierdza wysokie stan-
dardy produkcji, a stale rozbu-
dowywany park maszynowy 
pozwala na utrzymanie dosko-
nałej jakości wyrobów – pod-
sumowuje Beata Piotrowska.

Sprzedaż krajowa opiera 
się na rynku tradycyjnym i sie-
ciowym. W swojej bazie firma 
posiada blisko 6.000 sklepów 
kosmetycznych, które obsługi-

www.italianfashion.pl
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OLIMPiada zdrowia
Na szeroki wachlarz pro-
duktów Olimp Laboratories 
składają się suplementy 
diety, witaminy, żywność 
dietetyczna, odżywki, 
batony oraz napoje (izoto-
niczne, energetyczne 
i odchudzające). Produkty 
Olimp Laboratories zapew-
niają odpowiedni poziom 
uzupełnienia wszelkich 
niedoborów poszczególnych 
składników mineralnych 
i witaminowych w diecie, 
w zależności od zapotrze-
bowania, wieku i stanu 
zdrowia konsumenta.

Olimp Laboratories posia-
da niezwykle szeroką 

gamę suplementów diety. Do 
produkcji wykorzystuje su-
rowce pochodzące od świato-
wych liderów nowoczesnych 
technologii farmaceutycz-
nych. Niektóre z nich gosz-
czą po raz pierwszy na kra-
jowym rynku jako innowacje 
Olimp Laboratories.

- Chcielibyśmy poszerzyć 
grupę naszych wyrobów 
o środki farmaceutyczne 
i leki. W chwili obecnej przy-
gotowujemy się do stosow-
nego audytu, którego wyni-
ki zaowocują zmianą statutu 
firmy na zakład farmaceu-
tyczny. W najbliższym cza-
sie planowana jest także 
budowa centrum produk-
cyjno-logistycznego, w tym 
nowoczesnego zakładu pro-
dukcji napojów - podkreśla 

Stanisław Jedliński, prezes 
Olimp Laboratories 

W przedsiębiorstwie naj-
ważniejsza jest jakość. Głów-
nym narzędziem realizacji 

polity-
ki jakości jest Zintegrowany 
System Zarządzania Jakością 
i Bezpieczeństwem Żywności. 
Firma jako jedna z pierwszych 
w Polsce uzyskała certyfikat 
ISO 22000:2006, w którym za-
warte są zasady HACCP w za-
kresie produkcji, dystrybucji 
i marketingu środków spo-
żywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
suplementów diety w formie 

kapsułek, tabletek i koncen-
tratów w proszku. - Od ponad 
18 lat konsekwentnie rozbudo-
wujemy infrastrukturę firmy. 
Wraz z poszerzeniem asorty-
mentu naszych produktów 

rozwijamy nie tylko 

d z i a ł 

produkcję, ale także labora-
toria badawczo-rozwojowe 
i kontroli jakości. Wiąże się 
to również z wykonywaniem 
szczegółowych analiz fizy-
kochemicznych materiałów 
wejściowych i wyrobów koń-

cowych. Analizy te prze-
prowadzamy metodami 
określonymi w normach 
polskich i europejskich, 
przy zastosowaniu spe-
cjalistycznej aparatury. 
Warto podkreślić, że do 
produkcji preparatów 
używamy najwyższej 
jakości surowców reno-
mowanych producen-
tów światowych m.in. 
Lonza, ALBION czy In-
stitut Rosell, z którymi 

współpracujemy na płasz-
czyźnie naukowo-badaw-
czej tworząc i wprowadza-
jąc innowacyjne rozwiązania 
i produkty na światowym 
poziomie – mówi Gertruda 
Biruś-Marszałek, dyrektor ds. 
jakości Olimp Laboratories

Obecnie przedsiębiorstwo 
posiada szeroką linię su-
plementów diety wspo-
magających odchudza-
nie, wzmacniających 
urodę i odporność or-
ganizmu oraz zwięk-
szających siły wital-
ne i koncentrację. Nie 
bez znaczenia pozosta-
ją również wielkości da-
wek aktywnych składni-
ków oraz standaryzacje 
surowców zawartych 
w preparatach firmy. Na-
leży podkreślić, że su-
plementy Olimp Labo-
ratories jako nieliczne 
na rynku oferowane są 
w jednorazowych daw-

kach faktycznie działa-
jących i satysfakcjonujących 

użytkowników, ustalonych 
zgodnie z najaktualniejszym 
stanem wiedzy na temat za-
potrzebowania organizmu na 
poszczególne mikroskładniki 
pokarmowe. 

Jakość produktów Olimp 
Laboratories została wielo-
krotnie doceniona. Suple-
menty diety zdobywają licz-
ne nagrody m.in. Złoty OTIS, 
Ziołowy Oscar, ZŁOTY LEK, 
TO jest TO!. W tym roku fir-
ma stara się także o zdobycie 
prestiżowej nagrody JAKOŚĆ 
ROKU 2009. 

 Linia witamin, w skład 
której wchodzą produkty: 
Vita-min plus oraz Vita-min 
plus Dla Kobiet – jest nomi-
nowana do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. Kompleksowe 
kompozycje witamin i łatwo 
przyswajalnych składników 
mineralnych w postaci che-
latów*, ułatwiają pokrycie za-
potrzebowania organizmu na 
niezbędne mikroskładniki 
pokarmowe. 

Ewa Szweda

*Minerał chelatowany to obojętna cząsteczka, która jest odporna na dzia-
łanie innych składników, której masa jej jest tak mała, że swobodnie przenika 
przez ściany jelita. Pierwiastki pobierane są z chelatów stosownie do zapotrze-
bowania organizmu, a potencjalnie szkodliwy ich nadmiar wraz z nieaktywnym 
chelatem jest wydalany. Obecne na rynku preparaty mineralne często i mylnie 
nazywane są chelatami. Aby minerał spełniał to kryterium musi m.in. zawierać 
specjalne wiązania chemiczne oraz posiadać bardzo niską masę. Do tej pory uda-
ło się to w pełni zrealizować amerykańskiej firmie Albion Laboratories®, z którą 
Olimp Laboratories współpracuje. Minerały Albion® są kilkakrotnie lepiej wchła-
niane od tradycyjnych preparatów oraz nie osłabiają działania witamin

reklama
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