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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”
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XVI edycja
prestiżowego
konkursu dla
pomorskich firm
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Laury za zrównoważony wzrost
Dzisiaj finał XVI edycji Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy. Spośród nominowanych do nagrody firm zwycięzcy w czterech kategoriach otrzymają statuetki. Wręczony zostanie także Gryf Medialny

Gryf Gospodarczy to prestiżowa
nagroda w biznesowym środowisku Pomorza. Dzisiaj w gdańskim
Dworze Artusa odbędzie się finał
konkursu. To już jego XVI edycja.
Nagradzane Gryfem firmy to absolutna czołówka przedsiębiorstw.
To firmy, z których można brać
przykład. Firmy zgłaszane do nagrody są skrupulatnie badane.
Sprawdzane są ich finanse, opinie
o nich wśród kontrahentów, pracowników, osiągnięcia z ostatnich
lat, plany rozwojowe. Weryfikacja
jest kompleksowa i gwarantuje, że
wyróżnieni to najlepsi z najlepszych.
Celem konkursu jest promocja
przedsiębiorczości i aktywności
gospodarczej przedsiębiorstw
województwa pomorskiego poprzez: prezentację i promowanie
firm, które mają korzystny wpływ
na rozwój gospodarczy województwa, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, promowanie korzystnego i pożądanego
wizerunku gospodarczego, promowanie laureatów konkursu poprzez ich rekomendacje do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
włączenie sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw.
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Laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy podczas gali w Dworze Artusa

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przedsiębiorstwa z siedzibą
na Pomorzu mogły złożyć do 15
kwietnia, bezpośrednio lub poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców, mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
Uczestnicy konkursu musieli
wykazać, iż nie mają zaległości
w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez załączenie stosownego oświadczenia.
Konkurs rozstrzygany jest
w
czterech
kategoriach:
mikroprzedsiębiorstwo - zatrud-

niające mniej niż 10 pracowników,
małe przedsiębiorstwo - zatrudniające od 10 do 49 pracowników,
średnie przedsiębiorstwo - zatrudniające od 50 do 249 pracowników, duże przedsiębiorstwo - zatrudniające powyżej 250 pracowników.
Laureaci otrzymują statuetkę
Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2015”. Kapituła konkursu
przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione mają prawo używać logo i określenia: Laureat/ Wyróżnienie Konkursu Na-

grody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2015”.
Przewidziane są także dwie nagrody specjalne. Kapituła konkursu może spośród trzech firm wskazanych przez komisję konkursową
przyznać nagrody specjalne „Gryf
Innowacyjne Przedsiębiorstwo
2015” oraz „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2015”.
W tym roku w finale znalazło się
dwanaściefirm.Są to:BMBSantech
sp. z o.o. Sp.k., Ciecholewski - Wentylacje sp. z o.o., Control Solutions
Patryk Smok, Euro-Styl sp. z o.o.
Sp.k., Flextronics International Polandsp.zo.o.,Hydro-Navalsp.zo.o.,

JabilAssemblyPolandsp.zo.o.,KBR
Poland sp. z o.o., Omida sp. z o.o.,
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., ZakładHydraulikiSiłowej„Hydromech”
SA,ZarządMorskiegoPortuGdańsk
SA.
Jak co roku pomorskie media
przyznają nagrodę Gryfa Medialnego. O tym, kto go otrzyma, zdecydowali m.in. Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”.
W ubiegłym roku Gryfa Medialnego zdobyła firma Armet Bis sp.
z o.o. z Gdyni. - Nagroda medialna
ma szczególną wartość - mówił rok
temu Robert Pstrągowski, prezes
Armet Bis, odbierając nagrodę
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m.in. z rąk Bogdany Wachowskiej,
zastępcy redaktora naczelnego
„Dziennika Bałtyckiego”. - Chcę podziękować moim współpracownikom, klientom i firmom, z którymi
na co dzień z sukcesem współpracujemy.
Organizatorem konkursu Gryf
Gospodarczy jest Pomorska Rada
Przedsiębiorczości, doradzająca
marszałkowi Pomorza przy wspieraniu przedsiębiorczości. Pomorska Rada Przedsiębiorczości skupia
przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych z prawie 40
organizacji działających na Pomorzu. A
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Statuetka „Gryfa Gospodarczego” to jedna z najbardziej
cenionych regionalnych nagród
gospodarczych. Co sprawia,
że jest ona tak pożądana przez
przedsiębiorców?
Konkurs o nagrodę „Gryfa
Gospodarczego” to już tradycja,
organizowany jest corocznie od
2000 roku, a wyboru laureatów
dokonują wspólnie organizacje
samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego.
Zdobywca takiej nagrody może
śmiało powiedzieć, że znalazł się
w elicie najlepszych przedsiębiorców Pomorza.
Kto może powalczyć o tę prestiżową nagrodę?
Zwycięzcy
są
wybierani
w czterech kategoriach: mikro-,

małe-, średnie i duże przedsiębiorstwo. Ponadto, w drodze
plebiscytu wśród czytelników
gazety „Dziennika Bałtyckiego”,
zostaje wyłoniony laureat, który
otrzyma statuetkę Gryfa Medialnego. Ta nagroda cieszy mnie
szczególnie, bo oddana przez
mieszkańców ogromna ilość
głosów świadczy o ich osobistym
zaangażowaniu i trosce o miejsce, gdzie mieszkają i pracują.
Komisję Konkursową powołuje
Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która następnie przy wyborze kandydatów do nagrody
Gryfa Gospodarczego bierze
pod uwagę zróżnicowanie instytucjonalne i geograficzne.
Jak ocenia Pan dzisiaj pomorską gospodarkę? Czy wyróżnio-

ne firmy mają szansę na dalszy,
dynamiczny rozwój?
Pomorskie jest bardzo atrakcyjnym regionem pod względem gospodarczym, nie tylko
dla polskich firm – chętnie inwestuje u nas także coraz więcej
zagranicznych przedsiębiorców.
Jesteśmy jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo obszarów
Polski, o czym decyduje głownie nasze nadmorskie położenie,
obecność wielkich portów czy
intensyfikacja powiązań gospodarczych w regionie Morza Bałtyckiego. Województwo pomorskie
wciąż się rozwija, a przykładów
jest mnóstwo – budowa autostrady A1, rozwój portów w Gdańsku
i Gdyni, rozbudowa portu lotniczego i siatki jego połączeń, czy
budowa Pomorskiej Kolei Metro-

politalnej. Przez to Pomorskie staje się bardziej konkurencyjne dla
innych regionów, również dzięki
aktywności gospodarczej mieszkańców – przedsiębiorcy korzystają także z funduszy unijnych,
których w obecnej perspektywie
finansowej Polska otrzymała najwięcej. Z pewnością dobrze wykorzystamy te środki, tak jak robiliśmy to w poprzednich latach.
– To już 16 edycja plebiscytu. Zdobywcom statuetki życzy
Pan…
Aby była ona przede wszystkim
motywacją do jeszcze lepszej pracy, utrzymywania jakości i podnoszenia standardów. Rynek jest
niezwykle konkurencyjny, dlatego
trzeba naprawdę wiele starań, aby
utrzymać się w czołówce.
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Nominowane do nagrody firmy
Kapituła nagrody Gryfa Gospodarczego wybrała 12 pomorskich przedsiębiorstw
Nominowani w kolejności alfabetycznej
aBMBSantechsp.zo.o.
Jestprofesjonalnymwykonawcąwzakresiepracinstalacyjnych,wszczególnościwzakresienowoczesnychsystemówgrzewczych,instalacjitechnologicznychdlaprzemysłufarmaceutycznego,paliwowegoistoczniowegooraz
ogólniestosowanychwbudownictwie.Zrealizowałaszereginwestycji międzyinnymimodernizacjęsystemówciepłowniczych Gdańska,Gdyni,Kościerzyny,Redy.

aEuro-Stylsp.zo.osp.k.
Prowadzidziałalnośćdeweloperskąod2007r.Dziękidużemukapitałowispółkawkrótkimczasieosiągnęłapozycjęjednegozliderównatrójmiejskimrynkumieszkaniowym.Odpoczątkudziałalnościzrealizowałajedenaścieinwestycjimieszkaniowychołącznejpowierzchniponad
180tysięcymkw.Specjalizujesięwbudownictwiemieszkaniowym i nieruchomości komercyjnych.

aJabilAssemblyPolandsp.zo.o.
Firmadziałającawbranżyprodukcyjnej.Zajmujesięprodukcjąsilnikówelektrycznych,generatorówitransformatorów.Dostawcausługprodukcyjnychurządzeńelektronicznychorazekologicznychźródełenergii,obecnyw23
krajach.WPolsceskupiasięm.in.naprodukcjipanelisolarnych,mierników,wskaźnikówzużyciaenergiielektrycznej.
WKwidzyniefirmastworzyłaelektrownięfotowoltaiczną.

aPortLotniczyGdańskSp.zo.o.
Firmazarządzającagdańskimlotniskiem,którew2014rokuwsumieobsłużyło3,3mlnpasażerów,cooznaczafantastycznywynik;totrzeciportlotniczywkrajupodwzględemliczbypasażerów.Wciąguostatnichkilkulatinwestycjewrozbudowęportulotniczegowyniosłykilkasetmilionówzłotych.Powstałterminalmiędzynarodowy, droga
kołowaniaipłytapostojowa.

aCiecholewski-Wentylacje sp.zo.o.
Firmaistniejenarynkuod1977roku.Zajmujesięprodukcją
orazwykonanieminstalacjiwentylacyjnychiklimatyzacyjnych.Produkujeelementyinstalacjitakie,jak:przewody
wentylacyjne,kształtki,nawiewniki,kratkiwentylacyjne,
okapy,nawiewylaminarneiinne.Specjalnościąsąskomplikowaneinstalacjeprzemysłufarmaceutycznego,spożywczego,stoczniowego,atakżeinstalacjewszpitalach,halach,centrachhandlowychisalachwidowiskowych.

aFlextronics International Poland sp. z o.o.
Firma działa w branży elektroniki telekomunikacyjnej
- jeden z największychpracodawcównaPomorzu.Firma
wTczewiezajmujesięprojektowaniemprodukcyjnym
orazusługamiinżynieryjnymi,montażempłytekdrukowanych,wdrażaniemnowychproduktów,układamiBoxBuild,montażemwysokiegopoziomu,wytwarzaniem
iusługamikonfiguracjinazamówienieoraz konfiguracji
nazamówienie.

aKBRPolandsp.zo.o.
Istniejenarynkupolskimod1994roku.Specjalizujesię
wkompleksowejobsłudzeprojektówremontowych,prefabrykacyjnych,utrzymaniaruchuiusługbudowlanomontażowychdlaprzemysłupapierniczego,drzewnego,
energetycznegoichemicznego.Od2008rokustanowi
częśćkoncernuKBRInc.zsiedzibąwHoustonwTeksasie,
USA.Zatrudniaponad700pracowników,realizującprojektywróżnychkrajachnatereniecałejEuropy.

aZakładHydraulikiSiłowej„Hydromech”S.A.
Firmazponad30-letnimdoświadczeniemwdziałalności
produkcyjnejihandlowej,świadczyusługiserwisowezzakresuhydraulikisiłowejimechanikiorazrealizujeindywidualneprojektykonstrukcyjno-wdrożeniowe.Produkuje
specjalistycznenarzędziaisilnikihydraulicznedlagórnictwa.JestwyłącznymdystrybutoremzaworówkwasoodpornychmarkiDefinox.Posiadakoncesjęwzakresiewytwarzaniaiobrotuwyrobamiwojskowymi.

aControlSolutionsPatrykSmok
Firmazbranżyautomatykiprzemysłowej,pracownicynabylidoświadczenie,projektującukładysterowania,programującorazuruchamiająclinieprodukcyjne.Manaswoim
koncieprojektydlaczołowychproducentówsamochodównaświecie,m.in.Jaguara,LandRovera,Volkswagena
czyVolvo.Pracujenanajbardziejzaawansowanychsystemachiurządzeniachwykorzystywanychprzeztensektor
przemysłu(m.in.ABB,KUKAczySiemens).

aHydro-Navalsp.zo.o.
Firmajestodponadtrzydziestulatfirmąprodukcyjnousługową,którejgłównymobszaremdziałaniajestsektor
offshoreidziałalnośćdlabranżymorskiej.Obecniefunkcjonujewnowootwartym,nowoczesnymkompleksie
przemysłowo-biurowymznajdującymsięwSłupskiejSpecjalnejStrefieEkonomicznej.Firmawspółpracujezkrajowymiizagranicznymistoczniamiifirmamibranżymorskiej.

aOmidasp.zo.o.
Firmaświadczykompleksoweusługispedycyjnewzakresietransportuintermodalnego.Integrujezesobąróżnerodzajeśrodkówtransportuoferującproduktnajbardziejdopasowanydopotrzebklientów.Jestfirmąprywatnąw100
proc. zkapitałempolskim.Zakresusługtomiędzynarodowaspedycjamorska,międzynarodowaspedycjalotnicza,
międzynarodowaikrajowaspedycjadrogowa,magazynowanieiprowadzenieskładucelnego,doradztwo.

aZarządMorskiegoPortuGdańskSA
Jestspółką utworzonąw1998r.idziałającąnapodstawie
ustawyoportachiprzystaniachmorskich.Udziałowcami
spółkisą:SkarbPaństwa,gminaGdańskorazuprawnieni
pracownicy.ZMPGSAjestjedynympodmiotemzarządzającymportemwGdańsku.Działalnośćobejmujem.in.:zarządzanienieruchomościamiiinfrastrukturąportową,planowanierozwojuportu,budowę,rozbudowę,utrzymanie
imodernizacjęinfrastrukturyportowej.
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Firma BMB SANTECH Sp. z o.o. Sp. K. działa od 1992 r.

Jesteśmy profesjonalnym wykonawcą w zakresie prac instalacyjnych, w szczególności
w zakresie montażu nowoczesnych systemów grzewczych i instalacji technologicznych
dla przemysłu farmaceutycznego i paliwowego.
W 2002 roku jako LIDER „Polskiego Konsorcjum Ciepłowniczego” mieliśmy
zaszczyt realizować największą ciepłowniczą inwestycję w Polsce północnej
dotyczącą ekologicznego systemu „Uciepłownienia” m. Władysławowo poprzez montaż 10 km sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz 110 węzłów ciepłowniczych. Inwestorem powyższej inwestycji był ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
Gdańsk, który wysoko ocenił nasze prace na ww. budowie.
W latach 2003 - 2004 realizując w dalszym ciągu modernizację i rozbudowę
systemów ciepłowniczych we Władysławowie, Kościerzynie, Gdyni, Malborku,
Redzie przystąpiliśmy do prac związanych z rozbudową Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA” S.A. w Starogardzie Gdańskim.
Od września 2003 roku montowaliśmy w Z.F. „POLPHARMA” m.in. instalacje
ciepłownicze wraz z przyłączami oraz instalacje gazów technicznych: tlenu,
azotu, sprężonego powietrza, próżni i klimatyzacji w nowo wybudowanych
obiektach jak
Laboratorium Centralne, Magazyn Form Suchych, Gazów Technicznych, Ampułkarnia oraz największe przedsięwzięcie – Modernizacja Zakładowych Sieci
Technologicznych pary wysokiej, niskiej i kondensatu oraz siedmiu węzłów grupowych w poszczególnych obiektach produkcyjnych.
W roku 2005 m.in. na zlecenie przedsiębiorstwa NAFTOREMONT z siedzibą w
Płocku realizowaliśmy prace modernizacyjne rurociągów i instalacji paliwowych
„INSTALACJA 200” w Raﬁnerii Gdańskiej „Lotos” przy wyjątkowo wysokich wymaganiach jakościowych i terminowych stawianych zarówno przez Generalnego
Wykonawcę jak i Inwestora. Prace te realizowane były w trakcie bieżącej pracy
Raﬁnerii Gdańskiej i zostały wysoko ocenione przez Inwestora. W latach 2006 2008 wykonywaliśmy prace przede wszystkim w zakresie budowy, modernizacji
i remontów sieci ciepłowniczych i technologicznych (parowych, amoniaku) na
zlecenie GPEC Sp. z o.o. Gdańsk, OPEC Sp. z o.o. Gdynia, Gdańskiej Stoczni
Remontowej, Polpharmy S.A. Starogard Gd. oraz Siemens Sp. z o.o. z Warszawy, która zleciła nam wykonanie I etapu modernizacji systemu ciepłowniczego
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
Firma nasza w dniu 28.01.2002 r. uzyskała Certyﬁkat potwierdzający spełnienie

wszystkich warunków wymaganych dla Zapewnienia Jakości Usług według normy ISO 9002 w zakresie „sieci ciepłowniczych, instalacji c.o., c.w., wod.-kan.,
wentylacji oraz sprężonego powietrza gazów technicznych i paliwa”, a z dniem
19.04.2004 r. w wyniku recertyﬁkacji uzyskaliśmy Certyﬁkat potwierdzający
działanie ﬁrmy zgodne z wymaganiami normy ISO 9001 - 2000.
W dniu 14 czerwca 2005 r. po przeprowadzonej weryﬁkacji i spełnieniu wymagań zawartych w Ustawie z dn. 21.12.2000 r. o Dozorze Technicznym – ﬁrma
nasza uzyskała uprawnienia do remontów i modernizacji „stałych zbiorników
ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do
materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych,
rurociągów technologicznych”
W roku 2010 realizowaliśmy kompleksowe wykonanie sieci wysokich parametrów w Pile.
Realizacja polegała na montażu sieci preizolowanej DN 250/400 o długości 2 x
846 m, w tym 2 x 111 m wykonano metodą przewiertu sterowanego DN 600 mm
pod dnem rzeki Gwda. Wielką satysfakcją było dla nas przyznanie naszej ﬁrmie
tytułu Laureata „Pomorskiej Nagrody Jakości” za rok 2010 nadanej nam przez
Wojewodę Pomorskiego i Naczelnika Organizacji Technicznej w Gdańsku.
Lata 2011 - 2012 to w dalszym ciągu sumienna i rzetelna realizacja modernizacji sieci ciepłowniczych w miastach Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna oraz Reda i
Starogard.
Ponadto realizowaliśmy roboty związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej m. Gdańska m.in. „Budowę Trasy Słowackiego Zad. II i IV” i prace na
PGE Arena związane z przystosowaniem stadionu według wymogów UEFA do
organizacji Turnieju Piłkarskiego Mistrzostw Europy 2012 r.
Uwieńczeniem naszych starań było wyróżnienie nas Pomorską Nagrodą Pracodawców Pomorza roku 2012.
Rok 2014 to m.in. kontynuacja prac przy budowie tunelu komunikacyjnego pod
rzeką Martwą Wisłą w Gdańsku oraz systemu ciepłowniczego na terenie Portu
Marynarki Wojennej w Gdyni.

tel/fax. 58 306-59-59, biuro@bmbsantech.pl

www.bmbsantech.pl
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Biznes społecznie odpowiedzialny to już
nie tylko deklaracje, ale działania

Ï Ï  ǤǤ

ul. Wybickiego 21, 83-050 Lublewo Gdańskie,
tel. +48 58 692 08 68
hydromech@hydromechsa.pl

Rozmowa
Ze Zbigniewem Canowieckim,
prezesem Pracodawców Pomorza, rozmawiamy o nagrodzie Gryfa Gospodarczego
i odpowiedzialnym biznesie.

www.hydromechsa.pl

PRODUKCJA I SERWIS

Po raz szesnasty najlepsze pomorskie firmy nagradzane są
statuetkami Gryfa Gospodarczego. Konkurs wciąż cieszy się
prestiżem i nagrody są pożądane przez firmy.
Gryf Gospodarczy jest szczególnym konkursem i szczególną nagrodą w środowisku gospodarczym. Dlatego że jest jedyną niezależną nagrodą od pojedynczych
organizacji przedsiębiorców. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli całego środowiska biznesowego regionu, ale także władz
lokalnych, ekonomistów, mediów.
Dlatego cieszy się wyjątkowym
uznaniem i prestiżem. Wiele firm
chciałoby posiadać statuetkę Gryfa, ponieważ jest ona przyznawana
najlepszym z najlepszych. Docenia
nie tylko osiągnięcia w zakresie
wyników finansowych, wzrostu
produkcji czy podboju nowych
rynków. Docenia także działania
firm dla lokalnych społeczności,
nakierowanych na ochronę środo-

HYDRAULIKI SIŁOWEJ
remonty siłowników
hydraulicznych
serwis agregatów
hydraulicznych
remonty podnośników HDS
remonty
hydrauliki okrętowej
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wiska oraz rozwój i godne warunki
zatrudnienia pracowników.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, która jest istotnym czynnikiem wyboru laureatów nagrody, ma coraz większe znaczenie w codziennej działalności
firm.
W Polsce w ostatnim czasie społeczna odpowiedzialność biznesu
święci triumfy. To logiczny etap
rozwoju gospodarczego. W miarę
nabierania dojrzałości przez firmy,
ale także wzrost konkurencji działania okołobiznesowe i postrzeganie firm przez klientów, kontrahentów i pracowników odgrywają
znaczącą rolę. Dla pracowników
ważna jest oczywiście godna płaca
odzwierciedlająca wysiłek, jaki co-

dziennie wkładają w działania
na rzecz przedsiębiorstwa. Dzisiaj
oczekują także programu rozwoju,
możliwości podnoszenia kwalifikacji. Co do otoczenia firmy w tym
względzie wyszliśmy już z etapu
deklaracji. Dzisiaj liczą się konkretne działania. Uwidocznione w corocznych raportach przygotowywanych przez firmy audytorskie.
Przedsiębiorcy mają tego coraz
większą świadomość i na pytanie
o społeczną odpowiedzialność biznesu nie reagują już wzruszeniem
ramion. Lekceważenie tego zagadnienia jest już źle przyjmowane.
Ta świadomość przedsiębiorców jest chyba wynikiem coraz
wyższej świadomości społecznej, że biznes to nie powinny być
tylko pieniądze?
Jeśli chce się odgrywać rolę
na mapie gospodarczej nie tylko regionu, ale na rynku europejskim czy światowym, społecznej odpowiedzialności nie
można lekceważyć. Firmy mają tego świadomość. Oczywiście, że swoją rolę odegrało tutaj zmieniające się podejście
klientów, którzy coraz częściej
przywiązują wagę do tego, jak
firma funkcjonuje na rynku
i w otoczeniu. a
Rozmawiał JACEK KLEIN
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Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o.o.
83-236 Pogódki, Koźmin 30, woj. pomorskie, tel. (+48)58/5881200, 58/5304340, fax (+48)58/5881208, www.wentylacje.pl,
e-mail: wentylacje@wentylacje.pl, sekretariat@wentylacje.pl.
Firma Ciecholewski –
Wentylacje Sp. z o.o. istnieje
na rynku nieprzerwanie od
1977 roku. Jej założycielem,
a obecnie Prezesem Zarządu
jest Pan Zbigniew Ciecholewski.
Spółka jest wiodącą ﬁrmą
branży wentylacyjnej w Polsce.
Jej dynamiczny rozwój nastąpił
na początku lat 90., kiedy
po zrównaniu w prawie
podmiotów gospodarczych
ﬁrma uzyskała dostęp do
rynków dotąd zastrzeżonych
dla ﬁrm państwowych.
Obecnie zatrudnia ponad
300 pracowników. Łączna
powierzchnia użytkowa hal
produkcyjnych i magazynowych
to 10.000 m².

P r ze d m i o t e m d z i a ł a l n o ś c i f i r m y
jest produkcja elementów instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakład
produkcyjny w Koźminie wyposażony jest
w najnowszej generacji linie technologiczne
i urządzenia, wspierane oprogramowaniem
komputerowym. Nasza oferta produkcyjna
obejmuje kompletne wyposażenie
systemów instalacji wentylacyjnych
łącznie z centralami wentylacyjnymi. Tu
powstałe elementy sieci wentylacyjnych
znajdują zastosowanie we wszelkiego

rodzaju obiektach: szpitalach, zakładach
farmaceutycznych, przemysłowych,
spożywczych, stoczniach, hotelach
i restauracjach, kompleksach rekreacyjnowypoczynkowych, na okrętach i statkach.
We własnym zakresie prowadzimy prace
projektowe i rozwijamy technologie
wykorzystywane w produkcji. Przed
dwoma laty oddaliśmy do użytku biurowiec.
Misją firmy jest dostarczenie klientom
kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań
skupiających się na poszanowaniu energii
i środowiska, dewizą jest hasło „zero
reklamacji”, a zdobycie tytułu „Jakość
Roku 2012”, potwierdzeniem jakości
produktów. Zawdzięczamy to wysokiej
klasy technologiom i równie wysokim
kwaliﬁkacjom personelu. Od kilkunastu lat
eksportujemy swoje wyroby na rynki Unii
Europejskiej. Odbiorcą znacznej części
naszej produkcji jest niemiecka hurtownia
Rokaflex Zahn GmbH, poprzez którą
nasze elementy trafiają do czołowych
firm projektowo-wykonawczych: IMTECH
Deutschland GmbH &Co, KG, NOSKE
KAESER i KLH MONTAGE. Tym sposobem
staliśmy się dostawcą dla niemieckich
stoczni w Stralsundzie, Rostocku,
Wismarze, Wolgast, Warnemünde,
H a m b u r g u , K i l o n i i , B r e m e r h ave n
i Papenburgu.

