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Profesjonalizm  
- to ma znaczenie!
Zrozumienie szans i potrzeb 
klientów oraz oferowanie 
im szerokiego asortymentu 
nowoczesnej i innowacyj-
nej armatury poprzez ciągły 
jej rozwój – to podstawowe 
motto podkarpackiej Fabryki 
Armatur JAFAR SA – preten-
denta do Srebrnej Nagrody 
JAKOŚĆ ROKU.

JAFAR to czołowy polski 
producent armatury wo-

dociągowej i przemysłowej 
oraz poważny eksporter tego 
asortymentu na rynki euro-
pejskie i światowe. Działa  
w obszarach, gdzie wykorzy-
stanie oferowanej przez fa-
brykę armatury jest opłacalne 
dla klientów - daje im możli-
wość rozwoju oraz przynosi 
zyski. Nie bez znaczenia jest 
również bardzo szeroki za-
kres oferowanych produk-
tów o wysokiej jakości, 
uwzględniających spe-
cyfikę rynkową, standar-
dy branżowe, a nawet 
wymagania indy-
widualnych użyt-
kowników. 

- Mottem naszej pracy jest 
profesjonalna obsługa każ-
dego klienta. Profesjonalizm 
rozumiemy jako zbiór za-
sad, określających klarow-
ną organizację firmy i jasne 
procedury działania, mają-
ce zapewnić realizację wy-
znaczonych celów. Każdy 
klient traktowany jest indy-
widualnie, a firma obsługu-
je go zawsze w jeden sposób 
– najlepiej jak tylko może  

– podkreśla Edward Gierut, 
prezes zarządu Fabryki Ar-
matur JAFAR SA.

Spółka od ponad 55 lat 
skupia się na rozwoju. Obec-
nie trwa zaplanowana na lata 
2008 – 2013 generalna moder-
nizacja odlewni żeliwa i me-
tali kolorowych z zastosowa-
niem najnowocześniejszych 
maszyn i urządzeń. Rozwój 
umożliwia stałe doskonale-
nie funkcjonującego w firmie 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 oraz nowo- 

wdrożony System Zarządza-
nia Środowiskiem ISO 14001 
oraz system BHP wprowadzo-
ny wg normy PN-N 18001. 

Pomimo wyrobionej mar-
ki i dobrej opinii klientów, 
konieczne są nieustanne in-
westycje, ponieważ wpływa-
ją nie tylko na wzbogacanie 
asortymentu, ale również na 
zdobywanie przez firmę no-
wych rynków zbytu. 

Monika Klimczyk

Jak wyglądały początki przed-
siębiorstwa Geocarbon? 

- Firma zrodziła się z do-
świadczenia, jakie zdobyliśmy  
w latach 80. oraz dzięki zmia-
nom ustrojowym w Polsce. Jako 
absolwenci Akademii Górniczo 
-Hutniczej i pracownicy ówcze-
snego Katowickiego Przedsię-
biorstwa Biologicznego powołali-
śmy Geocarbon jako działalność 
równoległą w 1988 roku. Po-
czątkowo koncentrowaliśmy się 
na pracach z zakresu geofizyki  
i geologii inżynierskiej.

Czy dużo się zmieniło od tam-
tego czasu?

- Przede wszystkim zain-
westowaliśmy w rozwój. Roz-
budowaliśmy ofertę o usługi 
wiertnicze, budowlane, a także 
realizację przedsięwzięć z za-
kresu ochrony środowiska: re-
kultywacja, uzdatnianie grun-
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Geologia bez tajemnic
Rozmowa z  mgr inż. Marią Kaczmarską, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego Geocarbon Sp. z o.o. 

tów, likwidacja zanieczyszczeń 
ropopochodnych, monitoring 
geochemiczny, zabezpieczanie 
osuwisk, itd. Zwiększyliśmy 
zatrudnienie z ok. 10 do 150 
specjalistów inżynierii. Aby 
zwiększyć efektywność prowa-
dzonych prac, nawiązaliśmy 
współpracę z wieloma jednost-
kami naukowo-badawczymi. 

Geocarbon ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów. Jak udało się 
je osiągnąć?

- Kluczem do odniesienia 
sukcesu i przewagi na rynku 
była wszechstronność dzia-
łań i podejmowanie wyzwań, 
jakie stawia każdy nowy pro-
jekt. Wykonujemy usługi kom-
pleksowo od koncepcji i projek-
tów przez wykonawstwo aż do 
dokumentacji powykonawczej. 
Gwarantujemy sumienność  
i najwyższy poziom wykona-
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nych prac. Zatrudniamy pra-
cowników o dużym doświad-
czeniu zawodowym.

Jakie ważne projekty dotych-
czas zrealizowała spółka? 

- Sporym wyzwaniem było 
dla nas zlecenie wykonane dla 
firmy produkującej wyroby sta-
lowe z województwa małopol-
skiego. Nasze zadanie polegało 
na zabezpieczeniu wykopu pod 
fundament maszyny, która uci-
na wstęgi blachy. Pracowaliśmy 
w 6-metrowej hali, a sam funda-
ment miał 20 m2 przekroju przy 
16 metrach głębokości. 

Innym dużym projektem, 
jaki zrealizowaliśmy, była bu-
dowa tamy wodnej w Przeko-
pie Południowym na poziomie 
700 metrów w kopalni KWK 
Katowice Kleofas. Tama, któ-
ra spiętrza wodę po zlikwido-
wanej kopalni, jest jedyną tego 
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typu konstrukcją w Polsce. Ko-
lejnym bardzo interesującym  
i trudnym tematem było wyko-
nanie dla spółki Łagiewnickie 
Źródła studni głębinowej o głę-
bokości 250 metrów ujmującej 
wody jurajskie. W ostatnim cza-
sie prowadziliśmy prace konser-
watorskie zabezpieczające ru-
iny komór gazowych na terenie 
Muzeum Auschwitz – Birkenau 
w Oświęcimiu – Brzezince. 

Do kogo skierowane są Pań-
stwa usługi?

- Podejmujemy się zarów-
no ogromnych projektów, jak  
i zleceń dla klientów indywi-
dualnych. Możemy badać pod-
łoże budowlane tysięcy me-
trów autostrad, ale zajmujemy 
się również prowadzeniem dla 
indywidualnych klientów roz-
poznania terenu po eksplo-
atacji górniczej na terenie Ślą-
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ska. Rozpoznanie to dotyczy  
w szczególności dawnej płyt-
kiej eksploatacji górniczej po-
kładów węgla kamiennego tj. 
eksploatacji prowadzonej do 
głębokości 120 metrów ppt. 

W jaki sposób Geocarbon  
zabiega o klienta i co decyduje  
o tym, że wybiera on usługi świad-
czone właśnie przez Państwa? 

- W rywalizacji o klienta nie 
pozostajemy w tyle. Udaje się 
nam to dzięki skrupulatności 
i konsekwencji tkwiącej w każ-
dym naszym działaniu. Zdając 
sobie sprawę, że dzisiaj czas to 
pieniądz, staramy się szybko re-
alizować powierzone nam za-
dania. Podnosimy kwalifikacje 
naszych pracowników, bo wie-
my, że wykształcona kadra to 
gwarancja sukcesu. I co bardzo 
ważne - niezależnie od tego, czy 
zlecenie ma kosztorys kilkumi-
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lionowy czy kilkutysięczny, po-
ziom naszego zaangażowania  
w realizację projektu jest za-
wsze na najwyższym poziomie. 
Szanujemy każdego klienta. 

Geocarbon zdobył nominację 
do prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU. W jaki sposób firma reali-
zuje politykę jakości? 

- W naszej pracy niezbęd-
na jest dokładność i zdolność 
przewidywania zagrożeń. Aby 
temu sprostać, powołujemy spe-
cjalne zespoły interdyscyplinar-
ne. Oczywiście działamy zgod-
nie z wdrożonym certyfikatem 
ISO 9001. Posiadamy również 
aprobatę jakościową z Polskie-
go Komitetu Geotechniki. 

I jeszcze na koniec pytanie  
o najbliższe plany spółki.

 - W najbliższych latach sku-
pimy się na dalszym rozwo-
ju firmy i kształceniu kadry. 
Chcemy odnowić sprzęt, rozwi-
nąć zakres naszych usług i roz-
szerzyć obszar działania także 
poza Europę.

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Trwa konkurs 

JAKOŚĆ

Wyróżnij się!
Zgłoś się w kategorii

INNOWACJA!

Więcej na www.biznesraport.com

Gama produktów JAFAR

ROKU
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Pomimo że Eveline 
Cosmetics istnieje od 
wielu lat, na polskim 
rynku marka ta zna-
na jest od niedawna. 
Dlaczego?

-  25 lat temu, gdy 
Pan Piotr Kasprzycki 
zakładał firmę, istnia-
ły niezwykle sprzyjają-
ce warunki do rozwo-
ju eksportu na rynki wschodnie: 
Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. To 
była ogromna szansa na szybki 
rozwój - na tyle szybki, że przez 
lata całą produkcję eksportowa-
liśmy. Dopiero gdy otworzy-
ły się nowe możliwości także  
w Polsce, zdecydowaliśmy o za-
inwestowaniu w sieć dystrybu-
cyjną w naszym kraju. I - jak po-
kazał czas - było warto. Wartość 
sprzedaży w Polsce od 2004 roku 
wzrosła ponad czterokrotnie, zaś  
w kategorii produktów antycel-
lulitowych i wyszczuplających 
staliśmy się niezaprzeczalnym 
liderem rynkowym, zarówno 
pod względem udziałów warto-
ściowych, jak i ilościowych! Ale 
mimo tego ponad 80% kosme-
tyków przez nas wytwarzanych 
wysyłamy za granicę. 

A dokąd dokładnie?
- Oprócz tradycyjnych dla 

nas rynków rosyjskojęzycznych 
sprzedajemy kosmetyki także do 
większości krajów Europy Środ-
kowej, m.in. do Czech, na Słowa-
cję i Węgry. Możemy się również 
pochwalić ugruntowaną pozy-
cją na obszarze krajów bałkań-
skich: w Bułgarii, gdzie jesteśmy 
wiceliderem rynku w produk-
tach do opalania, a także  
w Rumunii, Serbii, Chorwa-
cji. Poza tym jesteśmy obecni  
w Stanach Zjednoczo-
nych, na Tajwanie, w Ko-
rei i od niedawna także  
w krajach arabskich, np. 
w Arabii Saudyjskiej, Ku-
wejcie, Iranie, Iraku czy 
też Libanie. Ta lista zresz-
tą regularnie się wydłuża. 
W tej chwili liczy ponad 
60 państw.

Ile kosmetyków rocz-
nie produkuje Eveline 
Cosmetics?

- Ponad 70 milionów 
sztuk kosmetyków marki 
Eveline Cosmetics używa-
nych jest rocznie przez konsu-
mentów na całym świecie. To 
daje nam pozycję największego 
polskiego producenta i ekspor-
tera kosmetyków. 

Co sprawiło, że produkty mar-
ki Eveline, tworzone i produkowa-
ne w podwarszawskiej Lesznowo-
li, zyskały tak dużą popularność 
na całym świecie? 

- Zdając sobie sprawę, jak 
ważną kwestią jest dla kobiet 
pielęgnacja i zadbany wygląd, 
dokładamy wszelkich starań, 
aby sprostać ich oczekiwa-
niom. Dzięki ogromnemu do-
świadczeniu zebranemu na bar-
dzo różnych rynkach, świetnie 
zdajemy sobie sprawę, że od-
powiedni dobór kosmetyków 
jest dla kobiet niezwykle waż-
ny. I dlatego tak skonstruowali-
śmy ofertę, aby każda z klientek 
znalazła kosmetyk najwyższej 
jakości za rozsądną cenę i do-
datkowo dopasowany do jej in-
dywidualnego charakteru. 

I raz jeszcze przykładem 
może być tu seria kosmetyków 
Slim Extreme 3D, których cena 
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na rynku polskim, 
w zależności od pro-
duktu, waha się od  
12 do 35 złotych. Dzię-
ki temu w kategorii 
produktów antycellu-
litowych i wyszczu-
plających jesteśmy 
niezaprzeczalnym li-
derem sprzedaży  
w Polsce. 

Generalnie jako firma sku-
piamy się na dwóch głównych 
grupach produktów: kosme-
tykach do pielęgnacji twarzy  
i ciała oraz do makijażu. Produ-
kujemy kremy, balsamy, mlecz-
ka, preparaty antycellulitowe  
i liftingujące, maseczki do twa-
rzy, kremy do opalania i depi-
lacji oraz błyszczyki i pomadki 
do ust, tusze, pudry, podkłady  
i lakiery do paznokci. W ofercie 
mamy także produkty skie-
rowane do mężczyzn z se-
rii Men Extreme.

Na co Eveline Cosmetics 
kładzie nacisk w swojej 
działalności? 

- Misją naszej firmy 
jest przede wszystkim  
dobra jakość za rozsąd-
ną cenę, przy jednocze-
snej gwarancji skuteczności 
oferowanych kosmetyków. 
Dlatego naszym celem jest 
dostarczenie produktów, któ-
re spełnią wszelkie oczekiwa-
nia konsumentów i sprawią, że 
poczują się wyjątkowo. Chcemy, 
aby nasze klientki, niezależnie 
od wieku, zacho-
w a ł y 

młodość i piękny wygląd. Bar-
dzo ważnym elementem jest dla 
nas budowanie świadomości  
i znajomości marki Eveline, jako 
firmy oferującej kosmetyki in-
nowacyjne o najwyższej jakości.  

W kontekście jakości, firma 
Eveline Cosmetics zdobyła no-
minację do prestiżowego tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2009. W jaki spo-
sób realizujecie Państwo polity-
kę jakości?

- Posiadamy akceptację  
i uznanie instytucji certyfiku-
jących we wszystkich krajach, 
gdzie dostarczamy nasze ko-
smetyki, m.in. w Rosji, na Ukra-
inie, Tajwanie, a nawet w Ara-
bii Saudyjskiej. Firma i zakład 
produkcyjny poddaje się re-
gularnym audytom, przepro-
wadzonym przez przedstawi-
cieli instytucji certyfikujących 
wszystkich krajów, do których 
eksportujemy nasze produkty. 
Takie audyty mają na celu po-
twierdzenie zgodności wyda-
wanych certyfikatów i zgod-
ności prowadzonej polityki 
projakościowej z wytycznymi. 
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Ostatni taki audyt miał miej-
sce pod koniec ubiegłego roku. 
Otrzymaliśmy wtedy pozytyw-
ną opinię wydaną przez insty-
tucję pochodzącą z Iranu. Regu-
larne kontrole motywują nas do 
działania. Pracujemy w oparciu 
o zapisy ustawy o kosmetykach 
z 2002 roku, również w obszarze 
badań. Wytyczyliśmy sobie tak-
że własne wewnętrzne standar-
dy. Zgodnie z nimi kontro-
la jakości ma miejsce na 
każdym etapie pro-
dukcji i na wszyst-
kich liniach pro-
d u k c y j n y c h . 
Procedura ta wy-
eliminowała moż-
liwość przekaza-
nia do magazynu 
jakiegokol-
w i e k 

kosmetyku bez kontroli jakości. 
I nie ma tu znaczenia  czy cho-
dzi o krem, balsam, czy tusz do 
rzęs. Ważnym elementem w po-
lityce jakości jest również bez-
pieczeństwo technologicz-
ne naszych produktów. 

Nasze la-
boratorium 
bada kosmetyki pod kątem 
standardów mikrobiologicz-
nych, receptury itd. Wszyst-
kie badania są wykonywane 
zgodnie z wytycznymi ustawy  
o kosmetykach.

Staramy się również słuchać. 
Jesteśmy do dyspozycji klien-
tek - prosimy o wszelkie uwa-
gi i pytania, związane z naszy-
mi kosmetykami, a nasze działy 

sprzedaży i marketingu na bie-
żąco monitorują całą sieć dystry-
bucyjną i uwagi konsumentek 
na rynkach, gdzie dostarczamy 
produkty Eveline Cosmetics. 

Podsumowu-
jąc, polityka ja-
kości zaczyna się 
dla nas na pozio-
mie tworzenia 
receptury i towa-
rzyszy nam dalej 
poprzez proces 
produkcji, dys-
trybucji i sprze-
daży, zarówno na 

rynku polskim, jak  
i w eksporcie. Cały 

ten wysiłek jest po to, aby klient 
mógł być dumny z naszych ko-
smetyków. Potwierdzeniem 
słuszności tej metody jest zniko-
ma ilość reklamacji. W zasadzie 

ich nie otrzymujemy!
Czy jakość 
kosmetyków 

Eveline była 
już nagra-
dzana?

- Możemy się 
poszczycić liczny-

mi nagrodami dla poszczegól-
nych linii kosmetyków. Tylko 
w tym roku otrzymaliśmy tytuł 
QLTOWY KOSMETYK 2009 dla 
prestiżowej serii CAVIAR oraz 
dla Termoaktywnego Serum 

Modelującego talię, brzuch i po-
śladki z serii Slim Extreme 3D, 
wyróżnionego zresztą już wcze-
śniej nagrodą PERŁA RYNKU 
KOSMETYCZNEGO. Z pozosta-

�
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Piękno płynące z jakości 
Rozmowa z Andrzejem Malinowskim, dyrektorem zarządzającym – członkiem zarządu Eveline Cosmetics SA 

Sprzymie-
rzeniec 
pięknego 
ciała
Innowacyjna seria Slim 
Extreme 3D to szeroka gama 
produktów modelujących 
ciało. Seria ta została stwo-
rzona specjalnie dla kobiet 
borykających się z proble-
mami skóry, takimi jak: roz-
stępy, cellulit czy utrata jędr-
ności. Zawarta w kosmetykach  
L-karnityna przyśpiesza meta-
bolizm, a specjalny kompleks 
Lipocel-slim ujędrnia i rzeźbi 
sylwetkę. Wszystkie preparaty 
serii umożliwiają przeprowa-
dzenie kompleksowej kuracji 
pielęgnacyjnej w warunkach 
domowych.

Slim Extreme to m. in.:

Żel pod prysznic - antycellu-
litowy, peelingujący. To prepa-
rat, od którego należy rozpocząć 
zwalczanie cellulitu. Żel delikat-
nie usuwa zrogowaciały naskó-
rek, pozostawiając skórę wygła-
dzoną i elastyczną, a dodatkowy 
masaż wykonywany przy jego 
użyciu podczas kąpieli rozgrze-
wa ciało, pobudzając tkankę 
łączną i stymulując odnowę ko-
mórkową. Efekt głęboko nawil-
żonej, sprężystej i aksamitnej 
skóry potęguje działanie miło-
rzębu japońskiego, minerałów 
wód termalnych Północnej Bre-
tanii, wyciągu z alg Laminaria 
oraz protein jedwabiu. 

Serum antycellulitowe - wy-
smukla sylwetkę, wygładza roz-
stępy i redukuje tkankę tłusz-
czową. Preparat przyśpiesza 
metabolizm, skutecznie reduku-
jąc podskórną tkankę tłuszczową. 
Wyciąg z miłorzębu wygładza 
skórę i zapobiega powstawaniu 
rozstępów, natomiast kolagen 
i elastyna poprawiają jędrność 
i elastyczność skóry. Pierwsze 
efekty stosowania preparatu są 
zauważalne już po dwóch tygo-
dniach kuracji.

Krem antycellulitowy - prepa-
rat wysmukla sylwetkę, redukuje 
tkankę tłuszczową i niweluje roz-
stępy. Krem przyśpiesza metabo-
lizm i spalanie tłuszczu w komór-
kach. Aplikacji kremu towarzyszy 
przyjemne uczucie chłodzenia, 
które jest potwierdzeniem sku-
teczności działania preparatu. 
Już po czterech tygodniach sys-
tematycznego stosowania kre-
mu, cellulitis może zostać zre-
dukowany o 60%, a obwód ud  
o 2,5 centymetra.

Oraz nowości w tej serii Termoak-
tywne Serum Modelujące talię, 
brzuch i pośladki. Kompozycja wy-
soce zaawansowanych składników 
aktywnych pomaga udoskonalić 
kształt kobiecego ciała. Niezwy-
kle skuteczna formuła THERMO 
FAT BURNER delikatnie rozgrze-
wa skórę, dzięki czemu umożliwia 
błyskawiczną penetrację substan-
cji aktywnych w głąb epidermy, 
maksymalnie przyśpieszając re-
dukcję tkanki tłuszczowej. Serum 
błyskawicznie wyszczupla brzuch, 
poprawiając kształt talii, modelu-
je i ujędrnia pośladki uwypuklając 
ich zgrabną linię. Dodatkowo sty-
muluje mikrokrążenie w rejonach 
objętych cellulitem, co w znaczący 
sposób przyśpiesza wygładzenie 
nierówności, poprawę elastycz-
ności i jędrności skóry. 

QLTOWE KOSMETYKI roku 2009 - Caviar Prestige

Produkty wspomagające modelowanie sylwetki  
z linii Slim Extreme 3D

Linia Retinol Prestige - produkty liftingujące  
i przeciwzmarszczkowe

łych nagród warto wspomnieć  
o PRIX DE BEAUTE 2008 dla 
złotej kuli w serii Gold Therapy, 
a także o OSKARACH KOSME-
TYKÓW otrzymanych dla serii 
Slim w roku 2005, Pearl Elixir  
w roku 2006 oraz dla kremów  
i peelingów do rąk w roku 2007. 
Pielęgnacja rąk zyskała tak-
że uznanie czytelniczek Two-
jego Stylu i w 2007 roku otrzy-
mała nagrodę DOSKONAŁOŚĆ 
ROKU. Poza nagrodami kon-
sumenckimi możemy się tak-
że pochwalić uznaniem branży 
i środowisk biznesowych. Zdo-
byliśmy tytuł  Gazeli Biznesu 
w roku 2007 oraz jesteśmy lau-
reatem nagrody Gold Medal In-
tercharm Polska za zasięg eks-
portu oraz dla eksportera w 2007 
roku. Posiadamy również certy-
fikat Przejrzystej Firmy przyzna-
ny nam w styczniu 2009 roku 
przez międzynarodową firmę 
audytorską Dun & Bradstreet. 

W branży kosmetycznej panu-
je duża konkurencja, dodatkowo 
mamy ogólnoświatową recesję. 
Jak udaje się firmie Eveline Co-
smetics zachować pozycję lidera 
w tych dość trudnych czasach?  

- Dzięki innowacyjności. 
Wszystkie nasze produkty odpo-
wiadają najnowszym rozwiąza-
niom i trendom, jakie pojawiają 
się w branży kosmetycznej. Bie-
rzemy udział w dwóch projek-
tach unijnych nastawionych na 
innowacyjność. Dodatkowo, je-
steśmy firmą bardzo elastyczną, 
błyskawicznie odpowiadamy na 
oczekiwania rynku i konsumen-
tów. Zmiany zachodzą w Eveli-
ne Cosmetics w znacznie szyb-
szym tempie niż innych polskich 
firmach czy nawet międzynaro-
dowych koncernach. Staramy 
się wyróżnić, nie tylko poprzez 
wysokie technologie i jakość, ale 
także dzięki informacji. Jako jed-
na z nielicznych firm w branży, 
podajemy na opakowaniach ko-
smetyków bardzo szczegółowy 
opis działania jego składników. 
Po prostu chcemy, aby klientki 
wiedziały, czego używają i jaki 
będzie tego efekt. 

Na koniec jeszcze pytanie  
o najbliższe plany spółki.

- Obecną sytuację gospodar-
czą rozpatrujemy w kategoriach 
szansy. W zderzeniu z między-
narodowymi markami, któ-
re reprezentują zbliżoną jakość 
przy wielokrotnie wyższej ce-
nie, nasz produkt zyskuje przy-
chylność. Oferuje ten sam efekt, 
ale za kilkukrotnie niższe kosz-
ty. Naszym celem jest utrzymać 
silną pozycję w Europie Central-
nej i Wschodniej. Rozwój widzi-
my także w nowych rynkach 
zbytu. Planujemy większą eks-
pansję na Bałkanach i w krajach 
arabskich oraz w Skandynawii. 
Mamy tu zresztą już wymierne 
sukcesy, m.in. w Finlandii,  która 
pod względem wymogów jako-
ściowych wobec produktów ma 
bardzo restrykcyjne zasady. By-
liśmy w stanie je spełnić i obec-
nie można kupić nasze produkty 
w największych sieciach droge-
ryjnych na tamtejszym rynku. 

Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Trasko – Inwest to f irma 
budowlana działająca na 
rynku od 10 lat. Specjalizuje 
się w generalnym wykonaw-
stwie obiektów w sektorze 
budownictwa ogólnego i prze-
mysłowego. Wykonuje usługi 
na rynku polskim, a także  
w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. 
Z sukcesem realizuje wszystkie 
etapy inwestycji budowlanych, 
rozpoczynając od koncepcji, 

docenienie naszych najwyż-
szych kompetencji w branży 
budowlanej. Jednocześnie sta-
nowi ono  dla nas motywację 
do utrzymania pozycji lide-
ra jakości na rynku budow-
lanym. Mamy także nadzieję, 
że spółka zostanie wyróżnio-
na w tegorocznej edycji pro-
gramu JAKOŚĆ ROKU 2009  
– deklaruje prezes Faltyniak.

Monika Klimczyk

Terminowość, jakość, otwartość
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projektu budowlanego oraz 
wykonawczego, przez fazę 
realizacji, aż do oddania goto-
wego obiektu.

- Klienci oczekują od nas 
profesjonalizmu. Od lat kon-
sekwentnie budujemy zespół 
fachowców. Specjalistyczne 
kompetencje łączymy z boga-
tym doświadczeniem. Dzię-
ki temu realizujemy nawet 

najbardziej skomplikowane 
projekty – podkreśla Leszek 
Faltyniak, prezes zarządu 
Trasko – Inwest Sp. z o.o. - 
Doświadczenie oraz stabilna 
kondycja ekonomiczna firmy 
wzmacnia naszą wiarygod-
ność i pozwala oferować naj-
wyższy poziom usług oraz 
konkurować z innymi czoło-
wymi firmami z branży bu-
dowlanej – dodaje. 

Firmie zaufali m.in.: Au-
chan, Kronospan Grupa Pol-
ska, Classen, Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie, 
Toruńskie Zakłady Materia-
łów Opatrunkowych, Black 
Red White i wielu innych.

Wysokie kwalifikacje  
i profesjonalizm spółki po-
twierdza szereg wyróżnień  
i nagród. W czerwcu tego 
roku firma znalazła się  

w gronie Laureatów XIX edy-
cji Konkursu Teraz Polska. 
Godło przyznano za kom-
pleksową obsługę inwestycji 
w systemie generalnego wy-
konawstwa. – Wyróżnienie 
Godłem Promocyjnym Teraz 
Polska symbolizuje najwyż-
szą jakość naszych usług, po-
twierdzoną badaniami wybit-
nych specjalistów z różnych 
dziedzin. Traktujemy je jako 

Twój 
dom
i ogród
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Łazienka to ta część 
naszego domu, gdzie, 
podczas wieczornych 
kąpieli, możemy się 
najpełniej zrelakso-
wać i wypocząć. Co-
raz częściej dbamy 
o to, aby to miejsce 
było wyjątkowe i nie-
powtarzalne. W domu 
niemal każdego Po-
laka można znaleźć charakte-
rystyczne Opoczyńskie płytki. 
Co Pana zdaniem decyduje o ich 
tak dużej popularności?

- Powszechna rozpozna-
walność naszych produk-
tów wynika głównie z atrak-
cyjności i kompleksowości 
oferty całej grupy kapitało-
wej Cersanit. Bogactwo wzo-
rów i barw naszych płytek 
ceramicznych oraz pozosta-
łych elementów wyposaże-
nia łazienki, ich nowatorstwo  
i oryginalność zapewniają 
nawet najbardziej wymagają-
cym klientom nieograniczone 
możliwości aranżacji. Konsu-
menci doceniają wysoką ja-
kość i funkcjonalność naszej 
ceramiki sanitarnej, wanien, 
brodzików i kabin pryszni-
cowych. Dopełnieniem kom-
pozycji są meble łazienkowe, 
wyróżniające się bogatym 
wzornictwem i bardzo sta-
rannym wykonaniem. 

Opoczno należy do Grupy 
Kapitałowej Cersanit. Jak wy-
gląda jej struktura?

- Tworzą ją spółki dzia-
łające w Polsce oraz poza 
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jej granicami. Za-
kłady Grupy Kapi-
tałowej Cersanitu 
mieszczą się w Wał-
brzychu, Krasnym-
stawie, Starachowi-
cach, Opocznie oraz  
w Rumunii, Rosji, 
na Ukrainie i Litwie. 
Łączne moce pro-
dukcyjne tych zakła-

dów wynoszą 67 mln m2 pły-
tek ceramicznych rocznie, co 
sytuuje Cersanit na drugim 
miejscu pod tym względem 
w Europie oraz 3,2 mln sztuk 
ceramiki sanitarnej, przez co 
Grupa osiągnęła pozycję naj-
większego producenta cera-
miki sanitarnej w tej części 
Europy.

Cersanit budował Gru-
pę przez kilka ostatnich lat. 
Czy były jakieś momenty 
przełomowe? 

- Trafnym przedsięwzię-
ciem było połączenie Cer-
sanitu ze spółką Opocz-
no – najbardziej znanym 
producentem płytek cera-
micznych, o długiej, ponad  
125-letniej tradycji. Dzięki tej 
fuzji, która miała miejsce po-
nad dwa lata temu, wzboga-
ciliśmy ofertę płytek i pozy-
skaliśmy jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek bu-
dowlanych w naszym kraju. 
Korzystna koniunktura po-
zwoliła nam przeprowadzić 
swego rodzaju „lifting” pro-
duktów, który odwrócił kartę 
starego Opoczna. 

�

To znaczy?
- Wypuściliśmy na ry-

nek płytki ceramiczne kla-
sy Premium - rektyfikowa-
ne, których nigdy wcześniej 
w Opocznie nie produkowa-
no. Ich sprzedaż, osiągając 
poziom 50 tys. m2, przerosła 
nasze oczekiwania. Urucho-
miliśmy również wyrób pły-
tek horyzontalnych – prosto-
kątnych o wymiarach 20x50 
cm, podążając tym samym za 
rynkowymi trendami ku du-
żym formatom układanym  
w poziomie. Te posunięcia za-
decydowały, że Opoczno sta-
ło się liderem wzorniczym  
w branży, posiadającym  
w swojej ofercie kompleksową 
ofertę płytek z każdego seg-
mentu cenowego, a grupa Cer-
sanit zyskała miano producen-
ta z tzw. wyższej półki. 

Choć znaczna część produk-
cji odbywa się na Wschodzie, 
sprzedaż Państwa artykułów 
odbywa się również w innych 
krajach?

- Zgadza się. Dobrze rozwi-
nięte struktury dystrybucyjne 
pozwalają na eksport naszych 
wyrobów do ponad czterdzie-
stu krajów na całym świecie. 
Stale prowadzimy działania 
zmierzające do rozszerzenia 
działalności na wielu rynkach. 

�
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Zdecydowany prym w sprze-
daży płytek wiodą „rynki ro-
dzime”, czyli te, na których 
mamy zlokalizowane zakłady 
produkcyjne: Ukraina, Rosja, 
Rumunia, Litwa.

Państwa firma zyskała wiele 
prestiżowych nagród, w tym no-
minację marki Cersanit i Opocz-
no do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009. Jakie znaczenie ma dla 
Państwa to wyróżnienie? 

- Każde docenienie jakości 
naszych produktów to dowód 
uznania i świadectwo rozwo-
ju firmy. Wiemy, że klienci co-
raz bardziej doceniają jakość, 
dlatego Grupa Cersanit dokła-
da wszelkich starań, aby wła-
śnie ona stanowiła charak-
terystyczną cechę wyrobów 
oznaczonych naszym logo. 
Na etapie produkcji dobiera-
my więc najlepsze mieszan-
ki surowców importowanych 
z wielu krajów, a zespół do-
skonałych handlowców za-
pewnia obsługę klienta na 
najwyższym poziomie. Dzię-
ki temu Cersanit i Opoczno to 
marki, które na polskim ryn-
ku sprzedają się najlepiej. 

Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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CERAMIKA | CERSANIT I OPOCZNO W GRONIE NOMINOWANYCH DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Łazienka wizytówką Twojego domu
Rozmowa z Amadeuszem Kowalskim, prezesem zarządu  Opoczno Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Cersanit 

Przepiękne płytki ceramiczne, 
gresy i mozaiki od najlep-
szych producentów, szeroki 
wybór armatury sanitarnej 
i łazienkowej najbardziej 
renomowanych firm, wanny, 
kabiny prysznicowe, brodziki, 
meble łazienkowe i wiele, 
wiele innych. Z wielolet-
nim doświadczeniem, firma 
QUADRO Centrum Łazienek 
oferuje klientom komplek-
sowe wyposażenie łazienek, 
pomoc i doradztwo od pro-
jektu, aż do realizacji „pod 
klucz”. Dba przy tym o najwyż-
szą jakość usług.

- Zależy nam na tym, aby 
każdy klient, który odwie-
dzi nasz salon, wyszedł 
zadowolony. Oferujemy 
płytki i akcesoria od kil-
kudziesięciu producentów  
i – proszę mi wierzyć – każ-
dy znajdzie coś dla siebie.  
I do tego w przystępnej ce-
nie – podkreśla Wojciech  
Staniewski, prezes zarządu 
firmy QUADRO Centrum 
Łazienek Sp. z o.o.

Porcelanosa, Casalgrande 
Padana, Imola, Alfa Lux, Bi-
sazza, Sicis, Petra Antiqua, 
Paradyż, Tubądzin, Nowa 
Gala, Villeroy & Boch, Ide-
al Standard, Duravit, Koło, 
Roca, Grohe, Hansgrohe, 
Kludi, Kaldewei, Novellini, 
Huppe, Jacuzzi, Vasco, Cor-
divari… można by tak wy-
mieniać bez końca. Kilka 
tysięcy produktów zgroma-
dzonych w jednym miejscu 
i wstępnie zaaranżowa-
nych zgodnie z najnowszy-

mi trendami tak, aby można 
było podejrzeć gotowe roz-
wiązania. – Nasi specjalnie 
przeszkoleni pracownicy są 
zawsze gotowi służyć klien-
tom pomocą. Możemy dora-
dzić najlepsze rozwiązanie, 
przygotować wstępną wizu-
alizację łazienki lub polecić 
dobrego architekta wnętrz, 
służymy również usługa-
mi montażu poprzez auto-
ryzowanych serwisantów 
– mówi Wojciech Staniew-
ski. – Mamy za sobą tak-
że wiele udanych realizacji 
obsługi inwestycji w dużych  
i mniejszych obiektach pu-
blicznych jak galerie han-
dlowe, sklepy, hotele, sa-
lony samochodowe, banki 
– dodaje.

Wysokie standardy pra-
cy zostały dostrzeżone,  
a salon QUADRO zdobył no-
minację do prestiżowego ty-
tułu JAKOŚĆ ROKU 2009.  
– W naszej branży nawet 
drobne potknięcie czy to  
w jakości produktu, czy ob-
słudze klienta, może skoń-
czyć się sporymi kłopotami. 
Nie możemy sobie na to po-
zwolić. Starannie dobieramy 
dostawców i stale się szkoli-
my, aby jeszcze lepiej speł-
niać oczekiwania klientów  
i polecać im tylko sprawdzo-
ne produkty – akcentuje Woj-
ciech Staniewski.

Natalia Zarzeka

Łazienki od A do Z

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ |  CLASSEN-POL NOMINOWANY  
 DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

Drzwi na świat
Rozmowa z Jakubem Szal, pełnomocnikiem ds. jakości Classen-Pol SA

Classen-Pol to jeden 
z najbardziej cenionych 
producentów wyrobów 
drewnianych i drewno-
pochodnych w Europie. 
Zakłady produkcyjne 
zlokalizowane na po-
łudniu Polski biją co 
rok rekordy produkcji. 
W czym tkwi sukces? 

- W ciągu 18 lat 
mała firma produkcyjna Gorex, 
licząca się jedynie na lokalnym 
rynku, przekształciła się w jed-
nego z największych dostawców 
artykułów wykończeniowych 
na polskim rynku. Wszystko 
dzięki niemieckiemu inwesto-
rowi, który docenił potencjał 
firmy i wyposażył ją w najno-
wocześniejsze linie produkcyj-
ne. Szybki rozwój jest wynikiem 
kreatywnych decyzji zarządu, 
jak i kadry menedżerskiej oraz 
wzorowej pracy wszystkich pra-
cowników. Obecnie Classen-Pol 
należy do pierwszej piątki naj-
większych na rynku producen-
tów stolarki drzwiowej. 

Marka Classen kojarzy się głów-
nie z panelami podłogowymi? 

- Zgadza się, jednakże poza 
panelami podłogowymi nasza 
oferta zawiera kilka tysięcy ar-
tykułów. W zakładach w Polsce 
produkujemy drzwi wewnętrz-
ne, ościeżnice, listwy przypo-
dłogowe oraz drzwiczki me-
blowe. Warto pochwalić się, że 
dwie z nowych grup skrzydeł 
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drzwiowych – grupa 
ELEGANCE i MO-
DERN - pretendują 
w tym roku do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU. 

Moje gratulacje. 
Nominacja rodzi pytanie o to, 
jak ważna jest ja-
kość przy produk-
cji drzwi.

- Obok ekologii 
jest to dla nas abso-
lutny priorytet. Do 
produkcji wyko-
rzystujemy wyso-
kiej jakości drew-
no oraz wyroby 
drewnopochod-
ne. Dostawcami 
tych materiałów są 
najwięksi, renomo-
wani producenci 
na świecie. Surow-
ce są pozyskiwane 
z lasów utrzymy-
wanych w stanie 
bliskim natural-
nemu, posiadających certyfikat 
FSC. Dbamy o dokładne wyko-
rzystanie surowców, co minima-
lizuje ilość odpadów, które i tak 
poddawane są dalszemu recy-
klingowi. Dodatkowo w firmie 
funkcjonuje rozbudowany we-
wnętrzny system kontroli pro-
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dukcji. Jakość sprawdzana jest 
na każdym etapie, od odbioru 
surowca, po dostawę gotowego 
produktu do klienta. Wszystko 
według wcześniej określonych 
planów kontroli i wymogów 
technicznych. Nie możemy po-

zwolić sobie na błędy, dlatego 
pomimo zaufania do nowocze-
snego parku maszynowego, sto-
sujemy dodatkową wyrywkową 
kontrolę jakości podczas całego 
procesu produkcji. Posiadamy 
atesty na wszystkie produkty. 
W firmie funkcjonuje System 

Zarządzania Środowiskowego 
zg. z wymaganiami normy ISO 
14001 oraz System Zakładowej 
Kontroli Produkcji zg. z wyma-
ganiami ITB. 

Jak możemy to podsumować?
- Optymalne wykorzysta-

nie zdolności produkcyjnych, 
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odpowiedzialne podejście do 
opakowań, nieszkodliwe dla 
środowiska metody produk-
cji oraz bezpieczeństwo wyro-
bów dla zdrowia są głównymi 
celami firmy Classen. Dzisiaj  
i w przyszłości. Dla dobra środo-
wiska i ludzi w nim żyjących.

Gdzie można nabyć gotowe 
wyroby?

- Nasze produkty sprzedaje-
my na terenie całego kraju po-
przez sieć dealerską oraz we 
wszystkich sieciach marketów 
budowlanych. Stale rozwijamy 
dział eksportu - obecnie zaopa-
trujemy firmy z Niemiec, Fran-
cji, Belgii, Holandii, krajów by-
łego ZSRR, Czech, Słowacji, 
Węgier, Słowenii, Chorwacji, 
Bułgarii i Rumunii.

A jakie są plany na najbliższą 
przyszłość?

- W planach rozwoju na 
pewno jest zwiększenie mocy 
produkcyjnych w zakresie sto-
larki drzwiowej i ciągłe dosko-
nalenie produktu. Niezmiennie 
będziemy pracować nad budo-
waniem zaufania naszych po-
tencjalnych i obecnych kontra-
hentów oraz klientów. To oni są 
dla nas najważniejsi.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Nominowane drzwi
Grupa ELEGANCE – to kilkanaście uniwersalnych mode-
li drzwi, stanowiących pełną szyku propozycję, łączącą 
naturalne piękno z geometrycznym prostym kształtem 
mniejszych i większych, symetrycznie rozmieszczonych 
przeszkleń i kasetonów. Przy produkcji wykorzystano 
nowoczesną konstrukcję „Classen Hybryda” - trzykrotnie 
zwiększającą sztywność skrzydeł drzwiowych w porów-
naniu ze standardowymi rozwiązaniami. Charakteryzu-
ją się brakiem „ostrych” krawędzi, zapewniając większe 
bezpieczeństwo. Zastosowano w nich szkło hartowane 
bezpieczne oraz odporny na zarysowania i ścieranie lami-
nat Classen CPL. Grupę Elegance tworzą kolekcje: LATONA 
HR, MALAGA HR, ALKMENA HR, ARIADNA HR, DALILA. 

Grupa MODERN – to wysmakowana elegancja kształ-
tu, połączona z doskonałością materiału i precyzyjnym 
wykonaniem. Oryginalnie przeszklone, wykończone 

okleiną Classen Iridium i laminatem Classen CPL drzwi 
z kolekcji Modern tworzone są na bazie konstrukcji hy-
brydowej, obustronnie pokrytej płytą drewnopochodną 
z zastosowaniem odpornych na zarysowania i ścieranie 
oklein i laminatów. Zarówno praktyczne, jak i estetyczne 
walory posiada również zastosowana w nich zaokrąglo-
na krawędź profilu R. Grupa Modern to skrzydła drzwio-
we z kolekcji: TETYDA, ANDROMEDA i DEMETER - pro-
pozycje dla ludzi pragnących nadać swoim wnętrzom 
wymownego szyku. 

Obie kolekcje uzupełnia 5 typów ościeżnic: regulowa-
na, New Arcus, Standard 2 pack, Arcus, Camouflage. 
Ościeżnice wykonane są z materiałów drewnopochod-
nych, okleinowanych, odpowiadających dekorom skrzy-
deł drzwiowych. Wszystkie produkty objęte są 12-mie-
sięczną gwarancją.

Bogactwo wzorów drzwi 
marki Classen-Pol
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Stropex oferuje pierwszy 
kompletny system stropowy 
na rynku. Na czym polega jego 
niezwykłość?

- Jest to system oparty na 
innowacyjnych rozwiązaniach 
oraz stropach TERIVA. Rozwią-
zuje on szereg problemów, wy-
stępujących dotychczas przy 
montażu stropu. Dzięki temu 
systemowi eliminuje się nie-
efektywne procesy: deskowa-
nie, szalowanie, ryglowanie, 
obmurówkę wieńca, skrajne 
podpory montażowe, dystans 
zbrojenia wieńca. Oszczędno-
ści finansowe przy zastosowa-
niu naszego systemu sięgają 
nawet 30% w porównaniu do 
tradycyjnych metod.

Jakie korzyści płyną z zastoso-
wania Państwa systemu?

- Nasz system stropowy 
gwarantuje przede wszystkim 
montaż zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i spełnienie 
wszystkich wymogów kon-
strukcyjnych idealnego stropu. 
Systemy tradycyjne niezwykle 
trudno zamontować popraw-
nie. Błędy konstrukcyjne przy 
tych metodach są powszechne, 
a ich prawidłowa budowa jest 
bardzo niebezpieczna, czaso-
chłonna i bardzo skomplikowa-
na. Z tego względu tradycyjne 
stropy o wysokiej jakości wyko-
nania były i są rzadkością.

System Stropex jest bardzo 
prosty i bezpieczny w mon-
tażu. W jego wykonaniu nie 

�

�

sposób popełnić błędu, a trwa 
ono dwa dni krócej niż wy-
konanie tradycyjnego stropu. 
Jest to rozwiązanie uniwersal-
ne, doskonale sprawdzające się  

w każdego typu konstrukcji  
i materiale, z którego wykonane 
są elementy ścienne. Nasz strop 
można zastosować zarówno  
w ścianach jedno-, jak i wielo-
warstwowych. System zapew-
nia możliwość każdorazowego 
wykonania wieńca opuszczone-
go bez konieczności ryglowania 
stropu. Gwarantuje równomier-
ny rozkład obciążeń przeno-
szonych ze stropu na ścianę. 

System Stropex definitywnie 
rozwiązuje problem styku pły-
ty stropu ze ścianą, wykluczając 
ryzyko naprężeń i mikropęk-
nięć. Kształtka wieńcowo-nad-

prożowa zastępuje kosztowne 
nadproża, jednocześnie zwięk-
szając energooszczędność i do-
stępną przestrzeń.

Na czym polega tak duża funk-
cjonalność tego systemu?

- Jest on oparty na innowa-
cyjnej technologii, opracowa-
nej w wyniku moich wielolet-
nich obserwacji i doświadczeń. 
Kształtka wieńcowo-nadpro-
żowa, będąca sercem tego roz-

�

wiązania, jest odpowiedzią na 
fundamentalne problemy wy-
stępujące przy budowie stro-
pu. Ten rewolucyjny element 
powstał dzięki specjalnej tech-
nologii form oraz betonu samo-
zagęszczalnego na bazie keram-

zytu. Odznacza 
się on niezwy-
kłą plastyczno-
ścią i zdolnością 
do wypełnienia 
nawet najbar-
dziej skompliko-
wanych kształ-
tów. Jest przy 
tym lekki i zara-
zem niesamowi-
cie wytrzymały. 
Kształtka wień-
cowo-nadpro-
żowa wykonana 
w tej technolo-
gii nie wymaga 
zastosowania 
dystansu. 

Z a k u p i e -
niem licencji na 
jej wytwarzanie 
są zaintereso-

wane wiodące firmy zachodnie. 
Technologia ta jest zastrzeżona  
w Urzędzie Patentowym RP. Nie 
tylko opracowałem kompletną, 
innowacyjną technologię, ale 
przede wszystkim wdrożyłem 
jej rentowne wytwarzanie na 
masową skalę, co do tej pory nie 
powiodło się nikomu.

Funkcjonalność naszego 
produktu zwiększa element 
kontrolno-uzupełniający. Wy-
znacza on poziom nadbetonu, 

umożliwia wykonanie ideal-
nie poziomej wylewki, usuwa 
problem deklowania pustaków 
oraz zapewnia optymalną ilość 
użytego betonu, tym samym eli-
minując niepotrzebne koszty.

Jak rynek zareagował na wpro-
wadzenie kompletnego systemu 
stropowego?

- Innowacja ta uzyskała re-
komendację Instytutu Techni-
ki Budowlanej. Sygnały płyną-
ce do nas z różnych środowisk 
świadczą o tym, że są to rozwią-
zania długo oczekiwane, zaspo-
kajające najbardziej palące po-
trzeby branży stropowej oraz 
rozwiązujące jej typowe pro-
blemy. Liczne reakcje można 
zawrzeć w jednym wspólnym 
mianowniku: „nareszcie!”. Każ-
dy wykonawca, projektant, bu-
dowlaniec, który spotkał się z tą 
technologią oraz ją zastosował, 
pozostaje przy niej. Co więcej, 
nie wyobraża już sobie budowy 
stropu bez kształtek wieńcowo-
nadprożowych. Można je stoso-
wać w każdego rodzaju stropie, 
nie tylko w tych opartych na 
TERIVIE.

Wyznaczamy nowy trend  
w branży, zmieniamy jej oblicze 
– z topornego na nowoczesne. 
Oferujemy zintegrowaną, funk-
cjonalną kompleksowość tam, 
gdzie inni proponują skom-
plikowaną, niespójną cząstko-
wość. Wkroczyliśmy w obszar 
technologiczny, na którym inni 
połamali zęby.

Jaki jest potencjał opracowa-
nej przez Pana technologii?

�

�

- Na bazie tej technologii 
wykonam kilkadziesiąt nowych 
elementów, które znacznie pod-
niosą jakość i efektywność bran-
ży. Już teraz nasz system Stro-
pex, oparty na elementach tego 
typu, szybko zdobywa popu-
larność na rynku. Nasz udział  
w rynku wynosi 10% i szybko 
rośnie. Jakość jest potwierdzona 
licznymi certyfikatami, nagro-
dami oraz Systemem Zarządza-
nia Jakością zgodnie z normą 
ISO 9001. Prawdziwa ekspan-
sja czeka nas na jesieni, kiedy 
to otworzymy nowoczesny za-
kład ze zmodernizowanymi  
i zautomatyzowanymi forma-
mi do produkcji kształtek. Na 
realizację tego celu otrzymali-
śmy dotację unijną z Działania 
4.4 Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka w wy-
sokości 7,5 mln złotych.

Nominacja do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009 jest uhonorowaniem 
Państwa standardów. W jaki spo-
sób osiągnęli Państwo tak wyso-
ką jakość?

- Jakość opiera się na na-
szych innowacjach. Są one wy-
nikiem ciągłego doskonalenia 
procesów i twórczego poszuki-
wania nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Kompletny sys-
tem stropowy to tak naprawdę 
pierwsza realna pewna jakość  
w dziedzinie stropów. Zawsze 
lubiłem wyzwania. Jako Stro-
pex, wyszliśmy im naprzeciw.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski

Więcej na www.stropex.pl

�

�
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Rewolucja, na którą czekaliście
Rozmowa z Krzysztofem Bruzi, właścicielem P.P.H.U. Stropex® Sp.j.

Zakład Ceramiki Budowlanej 
MARKOWICZE SA po raz kolejny 
udowodnił, że można osiągać 
najlepsze wyniki ekonomiczne, 
dzięki produkcji i sprzedaży 
dobrych produktów, działając 
przy tym zgodnie z prawem 
oraz powszechnie przyjętymi 
zasadami etyki w biznesie.

25 czerwca br. na Gali Fi-
nałowej VI edycji kon-

kursu Wojewódzki Lider Biz-
nesu, organizowanego przez 
Regionalną Izbę Gospodar-
czą w Lublinie prezes MAR-
KOWICZ odebrał statuetkę 
Wojewódzkiego 
Lidera Biznesu. 
– Ogromny to 
dla nas zaszczyt 
i wyróżnienie, 
zważywszy na 
dużą konkurencję  
i szeroki zakres 
kryteriów ocenia-
nych przez Kapi-
tułę Konkursu 
– mówi Tadeusz  
Kuna, prezes 
zarządu ZCB 
MARKOWICZE 
SA. Dodatkowo  
w tym roku firma ubiega się  
o Złotą Nagrodę JAKOŚĆ 
ROKU w Programie Promocji 
Jakości w Polskich Przedsię-
biorstwach, organizowanym 
pod patronatem Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji.

ZCB to w 100% polska firma, 
należąca do skarbu państwa. Od 
lat specjalizuje się w produkcji 
materiałów ściennych: pusta-
ków, cegieł, pustaków wenty-
lacyjnych i stropowych. Można 
je nabyć w sieciach hurtowni 
w województwach: lubelskim, 
podkarpackim, małopolskim, 
śląskim, a także świętokrzy-
skim, mazowieckim i łódzkim. 
Firma współpracuje jedynie  
z dobrymi składami budowla-
nymi, co gwarantuje kompletną 
i kompetentną obsługę klientów 
- także tych indywidualnych,  
o co firma MARKOWICZE dba 

szczególnie. Dodatkowo spół-
ka rozpoczęła dystrybucję na 
rynek ukraiński. – Oferowana 
przez nas tradycyjna ceramika 
budowlana, doskonale nada-
je się do budowy domów ener-
gooszczędnych – przekonuje 

prezes Kuna. – Zastosowanie 
czerwonej ceramiki gwarantu-
je wysoką trwałość i masywną 
konstrukcję, w tym odporność 
na drgania, huragany i trąby po-
wietrzne. Dodatkowo cechuje ją 
zdolność akumulowania ciepła 
promieniowania słonecznego 
przez przegrody budowlane  
i oddawania go w okresie nie-
doboru. Jest to istotna cecha 
budynków niskoenergetycz-
nych, która znacznie podwyż-
sza wartość rynkową nierucho-
mości. Warto więc skorzystać  
z tej tradycyjnej technologii po-
łączonej z wysoką energoosz-
czędnością, popartą certyfika-
tem energetycznym. To pewna 
inwestycja we własny dom!  
– zapewnia Tadeusz Kuna.

Zmodernizowana w ostat-
nich miesiącach linia technolo-
giczna pracuje pełną parą. Ku 
zadowoleniu klientów, a tak-
że pracowników firmy, dostar-
czane na rynek cegły i pustaki 
są jeszcze wyższej jakości niż 
dotychczas. Nie ma więc pro-
blemu z nadmiarem wyrobów 
na placach magazynowych  
– dobre produkty bez trudu 
znajdują nabywcę.

Monika Klimczyk

CERAMIKA BUDOWLANA | MARKOWICZE – NAJLEPSZA FIRMA 
 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Światowa jakość  
– rodzima tradycja

reklama

Innowacyjny system stropowy STROPEX

Tadeusz Kuna odbiera nagrodę z rąk prezesa 
Regionalnej Izby Gospodarczej Marka Wagnera
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Stworzona przez Pana 
firma na przestrzeni po-
nad 15 lat swojej działal-
ności została wyróżnio-
na wieloma nagrodami. 
Na początku bieżącego 
roku otrzymała również 
tytuł laureata konkur-
su JAKOŚĆ ROKU. Jakie 
znaczenie mają dla Pana 
uzyskiwane przez J.W. 
Construction odznaczenia?

- Mają one dla nas ogromne 
znaczenie. Są potwierdzeniem 
wysiłku, jaki wkładamy w to, 
aby będąc największym dewe-
loperem w Polsce, być postrze-
ganym jako godny zaufania 
partner. Wszelkie wyróżnienia 
przyznawane przez niezależ-
nych audytorów podkreślają 
więc to, co robimy najlepiej. Są 
doskonałym sposobem komu-
nikacji z rynkiem i klientami. 
Wzmacniają nasz wizerunek  
i dodają prestiżu. 

W organizowanym przez 
Państwa wraz z PCBC konkur-
sie wzięto pod lupę firmę jako 
całość. Specjalnie powołana, 
niezależna jednostka ocenia-
ła nie tylko jakość naszych pro-
duktów, ale także wszelkie za-
chodzące w spółce procesy. J.W. 
Construction przeszło tę wery-
fikację pozytywnie. Przyzna-
nie nam tej prestiżowej nagrody 
jest cenne szczególnie ze wzglę-
du na to, że podważa pojawiają-
ce się obiegowe, często niespra-
wiedliwe, opinie na nasz temat. 

� Mam nadzieję, że oso-
by zarządzające Spółką 
nie spoczną na laurach 
i będą stale pracowały 
nad podnoszeniem 
standardów świadczo-
nych przez nas usług.

W jaki sposób reali-
zowana jest w spółce 
polityka jakości?

- Wiele uwagi po-
święcamy systemowi zarządzania 
firmą, sposobom i standardom 
pracy naszej kadry. Normy, we-
dług których działamy, są zgod-
ne z wytycznymi ISO 9001:2001. 
Ten certyfikat wdrożyliśmy jesz-
cze w 2003 roku, a jego przyzna-
nie znajduje swoje praktyczne od-
zwierciedlenie w znacznie lepszej 
obsłudze klientów i jakości ofero-
wanych mieszkań.

Jako jedyna z niewielu firm 
z branży deweloperskiej w Pol-
sce, wdrożyliśmy system wspo-
magający kompleksowe funk-
cjonowanie naszego holdingu. 
Mam tu na myśli znany na ca-
łym świecie system SAP. Jego 
wdrożenie kosztowało nas wie-
le pracy i było niezwykle cza-
sochłonne. Po blisko czterech 
latach zmian i usprawnień we-
wnętrznych odczuwamy wy-
mierne korzyści, jakie płyną  
z jego funkcjonowania.

Powołaliśmy w Spółce rów-
nież stanowisko pełnomocnika 
ds. zarządzania jakością, któ-
ry monitoruje zgodność prze-
biegu procesów wewnętrznych  

�

z normami wyżej wymienionych 
systemów. Ponadto, raz do roku 
przeprowadzany jest w Spółce 
niezależny audyt jakościowy. 

Ten model funkcjonowania 
przedsiębiorstwa przekłada się 
na korzyść klienta, który otrzy-

muje dobry produkt – wygodne 
mieszkanie.

- Zgadza się. Naszym nad-
rzędnym celem jest satysfak-
cja klienta z zakupionego u nas 
mieszkania. Nasze działania 
podporządkowaliśmy właśnie 
temu założeniu. Nie możemy po-
zwolić sobie na to, aby nasi klien-
ci, których rocznie mieliśmy na-
wet ok. 3000, wprowadzali się do 
mieszkania nieodpowiadającego 

�

standardom. Między innymi dla-
tego prowadzimy 3-etapowy od-
biór naszych mieszkań. W przy-
padku wykrycia jakichkolwiek 
nieprawidłowości niezwłocznie 
przystępujemy do ich usunię-
cia. Klient wprowadza się więc 

do mieszkania, które sam zaak-
ceptował. Szczególnie cieszą nas 
klienci, którzy wracają. Obok 
przyznawanych nam nagród, 
stanowią kolejny dowód jakości 
naszej pracy. 

J.W. Construction to najwięk-
szy polski deweloper. W jaki 
sposób osiąga się pozycję lidera  
w branży?

- Z pewnością należy myśleć 
poza schematami i nastawiać się 

�

na realizację ambitnych celów. 
Jako pierwsi, wprowadziliśmy 
wiele rozwiązań, które potem 
naśladowała konkurencja – na 
przykład wprowadzona po raz 
pierwszy kilka lat temu oferta 
„mieszkań pod klucz”. Do osią-
gnięcia pozycji lidera niezbędne 
jest również grono zaangażowa-
nych, kompetentnych ludzi, któ-
rzy rozumieją biznes i są konse-

kwentni w swoich działaniach. 
Człowiek w biznesie stanowi naj-
wyższą wartość. Odpowiedzial-
ny menedżer promuje w firmie 
wybitne jednostki  i umożliwia 
im awans. Sukces firmy tworzą 
ludzie.

Czy liderowi rynku łatwiej ra-
dzić sobie ze spowolnieniem 
gospodarczym?

- Pozycja lidera na rynku wy-
nika ze sposobów, w jaki firma 

�

jest zarządzana i solidnych pod-
staw funkcjonowania biznesu. 
Ważna jest również umiejętność 
dostosowania się do trudniej-
szych warunków. Lata 80. spę-
dziłem w USA, kiedy doszło tam 
do załamania się rynku budow-
lanego. Doświadczenia z tamte-
go czasu są dzisiaj bardzo cen-
ne. Zaobserwowałem wówczas 
pewne mechanizmy znamio-
nujące nadejście kryzysu. Ich 
wczesna diagnoza w naszych re-
aliach pozwoliła na podjęcie od-
powiednich decyzji, mających 
na celu zminimalizowanie skut-
ków kryzysu. To część naszego 
know-how. 

Proszę jeszcze zdradzić naj-
bliższe plany, jakie stawia Pan  
J.W. Construction.

- Skupiamy się na systema-
tycznym działaniu, mającym na 
celu zminimalizowanie ewen-
tualnych negatywnych skutków 
spowolnienia gospodarczego. 
Poza tym myślimy o dywersyfi-
kacji naszych działań. Tworzymy 
ofertę produktów skierowaną nie 
tylko do klienta indywidualnego, 
ale także biznesowego. Najlep-
szym tego przykładem jest nasz 
szczeciński projekt największe-
go w Polsce biurowca – „Nowa 
Dana”. Będziemy kontynuować 
także prace w sektorze budow-
nictwa hotelowego, a kolejną 
nowością będzie budownictwo 
drogowe. Myślimy o systema-
tycznym rozwoju Spółki, stale 
szukamy nisz, które mogą przy-
nieść korzyści naszym klientom  
i akcjonariuszom. 

Dziękuję za rozmowę. 
Krzysztof Stadler

�
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J.W. – Jakość Wznoszenia
Rozmowa z Józefem Wojciechowskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding SA 

Firma Sun Garden powstała bli-
sko 30 lat temu w Niemczech. 
Na polskim rynku obecna jest 
od roku 1991 – tu znajduje się 
główny zakład produkcyjny. Nie 
bez powodu wybrano leżący na 
pograniczu Wielkopolski i Łódz-
kiego - Malanów. Zadecydował 
przede wszystkim know-how 
tych okolic, które od zawsze 
były związane z tradycjami 
tekstylnymi i włókienniczymi. 
Wieloletnie inwestycje dopro-
wadziły do dynamicznego roz-
woju spółki i osiągnięcia nie-
kwestionowanej pozycji lidera 
w branży. 

Sun Garden posiada w swo-
jej ofercie bogatą gamę 

mebli ogrodowych, parasoli 
i poduszek ogrodowych, tek-
styliów domowych, mebli ta-
picerowanych i materaców. 
W sezonie zatrudnia nawet 
1800 osób, przyczyniając się 
tym samym do znacznej re-
dukcji bezrobocia w powiecie 
tureckim. 

Sun Garden to f irma  
o międzynarodowym zasię-
gu. O jej potencjale świadczą 
wyroby, które można znaleźć  
w dużych sieciach handlowych 
i centrach ogrodniczych nie 
tylko w całej Europie, ale tak-
że w Stanach Zjednoczonych.

- Główną gałąź naszej pro-
dukcji stanowią meble ogrodo-
we oraz elementy wyposaże-
nia wnętrz, takie jak poduszki 
i artykuły ozdobne – zasłony, 
firany, maty na stół i serwet-
ki. Produkcja mebli ogrodo-

wych jest produkcją sezono-
wą trwającą od października 
do kwietnia. Poszukiwaliśmy 
zatem rozwiązania, które 
umożliwiłoby nam produkcję 
całoroczną. Ideą właścicie-
la od zawsze było wykorzy-
stanie do produkcji naszych 
najmocniejszych stron, a więc 
umiejętności posługiwania 
się igłą, nitką i tkaniną. W re-
zultacie 3 lata temu urucho-

miliśmy czwarty już segment 
naszej działalności, którym 
są materace piankowe, sprę-
żynowe, kieszeniowe, własna 
produkcja pianki poliure-
tanowej VISCO (MEMORY  
– FOAM) oraz meble tapice-
rowane - sofy i fotele, przyję-
te bardzo dobrze przez rynek 
– podkreśla Witold Jarecki, 
dyrektor zakładu Sun Gar-
den Sp. z o.o. 

Klienci doceniają niebanal-
ną elegancję i stylowe wykoń-
czenie mebli. Produktem, który 
w szczególny sposób wyróżnia 
się na tle pozostałych są para-
sole Easy Sun. To opatento-
wana innowacja firmy, która 
odznacza się indywidualną 
formą oraz bezpiecznym i pro-
stym sposobem obsługi. 

Wysokie standardy i po-
nadprzeciętna jakość wyko-

nania jest charakterystycz-
na dla wszystkich wyrobów 
firmy Sun Garden. Technolo-
gie wykorzystywane w pro-
cesie produkcji są specjalnie 
opracowywane na potrzeby 
przedsiębiorstwa. Do takich 
zaliczyć należy między inny-
mi część procesu napełniania 
poduszek i spawania elemen-
tów aluminiowych. 

Starania pracowników 
Działu Konstrukcyjnego  
i Technicznego wkładane  
w tworzenie i wdrażanie no-
watorskich technologii gwa-
rantują spółce uzyskanie nie 
tylko najwyższego poziomu ja-
kości, ale również utrzymanie 
wysokiej ilości produkcji. 

Jednak polityka projako-
ściowa firmy to nie tylko in-
nowacyjne projekty i zaawan-
sowane techniki produkcji.  
W dużej mierze jest ona re-
alizowana w oparciu o sy-
gnały napływające z rynku 
z nastawieniem na zaspoka-
janie potrzeb i oczekiwań ze 
strony klientów. Takie podej-
ście owocuje systematycz-
nie zwiększającym się pozio-
mem zamówień. - Działamy 
w różnych obszarach ryn-
kowych. Wśród producen-
tów poduszek i mebli ogro-
dowych mamy ugruntowaną 
pozycję lidera na rynku euro-
pejskim, a po pierwszym roku 
sprzedaży materaców na ryn-
ku niemieckim jesteśmy na 
piątym miejscu pod wzglę-
dem wolumenu sprzedaży. 
Sukces zawdzięczamy przede 

MEBLE OGRODOWE | SPÓŁKA SUN GARDEN WYRÓŻNIONA NA POLU PROJAKOŚCIOWYM

Meble, które Twój ogród pokocha
wszystkim świetnie wykształ-
conym ludziom - znakomitym 
fachowcom z wieloletnim do-
świadczeniem. Nasza polityka 
projakościowa to także strate-
gia personalna, której głów-
nym celem jest umożliwie-
nie wszystkim pracującym 
realizacji swych potrzeb oraz 
spełnienie wszelkich wza-
jemnych oczekiwań, a w re-
zultacie zbudowanie kultury 
wysokiej efektywności pracy 
- mówi Ireneusz Wuwer, dy-
rektor finansowy spółki. 

Sun Garden jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród 
między innymi Firma Roku 
2007, Gazele Biznesu 2005, 
HIT 2001 i Solidny Pracodaw-
ca w 2008 i 2007 roku. 

Kapituła konkursu JA-
KOŚĆ ROKU 2009 również 
zauważyła starania spółki 
pod względem prowadzonej 
polityki jakościowej i wyróż-
niła ją nominacją do tego ty-
tułu. - Każda nagroda jest dla 
nas nobilitacją i potwierdze-
niem właściwego kierunku 
naszej pracy. Nie zamierza-
my jednak spocząć na lau-
rach. Na pewno chcemy się 
rozwijać i w związku z tym 
przewidujemy wiele dodatko-
wych inwestycji. Zwłaszcza 
teraz, w dobie kryzysu, sta-
ramy się być firmą, która po-
trafi się dostosować do sytu-
acji rynkowej, która ewoluuje, 
a w rezultacie osiąga świetne 
wyniki finansowe – podsu-
mowuje Ireneusz Wuwer.

Ewa Szweda

 Wygoda i funkcjonalność Alu Sun Star Comfort

Mieszkania przy Alei Ludwinowskiej - bliźniacza zabudowa w willowej okolicy


