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I am very proud to present the 2015 edition of The 

Lubuskie Export Catalog. Its aim is to present a wide range 

of regional products as well as to introduce the leading 

companies of the region, split into categories, that are the 

top exporters in Lubuskie. 

The Catalog showcases some of the best regional products 

Lubuskie has to offer. These are sold in Europe as well as all 

over the world, which confirms the fact that our companies 

are highly competitive. 

Lubuskie is a business-friendly region and a very good 

place to start a company, hence I truly believe that The 

Lubuskie Export Catalog 2015, viewed a tool supporting 

the development of international relations – together with 

help on the side of COIE (Exporter Support Center) and the 

Marshal Office - will contribute to the development of your 

company and help you increase its competitiveness on a 

global scale.

Wishing you luck, 

Elżbieta Polak

The Marshal of Lubuskie

Szanowni Państwo, 

Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić publikację zawierającą 

katalog produktów eksportowych województwa lubuskiego. 

Znajdą w niej Państwo zarówno szeroką ofertę wyrobów naszego 

regionu, jak i prezentacje firm liderów w poszczególnych branżach, 

które przodują m.in. pod względem wielkości produkcji trafiającej 

na eksport. Katalog zawiera oferty najlepszych produktów regionu, 

które znalazły nabywców na rynku europejskim i światowym, co 

świadczy o wysokim poziomie rozwoju lubuskich przedsiębiorstw. 

Lubuskie to dobre miejsce do inwestowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, dlatego wierzę, że „Katalog eksportowy” 

jako znakomite narzędzie bieżącej pracy przy realizacji projektów 

eksportowo-importowych, obsługiwanych przez zespół COIE oraz 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego, przyczyni się również do nawiązania przez Państwa 

kontaktów handlowych, co będzie miało wpływ na zwiększenie 

konkurencyjności na rynku globalnym. 

z poważaniem 

Elżbieta Polak 

Marszałek Województwa Lubuskiego
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Lubuskie is located in Western Poland and borders the regions of West 

Pomerania, Greater Poland and Lower Silesia as well as  - from the West - two 

German states: Brandenburg and Saxony. The region consists 83 municipalities 

forming 12 country districts and 2 township districts. 

The two largest cities host The Lubuskie Governor's Office (Gorzów 

Wielkopolski) and The Lubuskie Marshal's Office (Zielona Góra). Lubuskie is one 

of the regions connecting Germany to the Eastern Europe (the Berlin - Warsaw - 

Moscow and the Dresden - Wrocław - Cracow – Lvov routes), the region also 

connects the North of Poland to the Czech Republic and further to the Southern 

Europe. The following transport routes are constantly extended and developed. 

The structure of waterways and the development of river ports allow an easy 

communication between Poland and Germany via Oder, Lusatian Neisse, Warta 

and Spree, and at the same time bring the travelers closer to the natural beauty 

of the area. The Zielona Góra-Babimost Airport serving individual passengers is 

an important addition to the communication routes of the region. 

Lubuskie borders Germany, and this influences the fact that a high number of 

international investments comes from the West European and Scandinavian 

countries.

These countries are also natural export partners for businesses from our region. 

The automotive industry is the leading one in the region, and sectors with a 

traditional strong presence of Lubuskie companies include wood processing, 

paper production and food production, totalling to more than 50% of the entire 

THE LUBUSKIE REGION 

Województwo Lubuskie położone jest w zachodniej Polsce, graniczy z 

województwami zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz od 

zachodu z dwoma krajami związkowymi Niemiec z Brandenburgią i Saksonią. 

Region podzielony jest administracyjnie na 83 gminy tworzące 14 powiatów w 

tym 12 ziemskich i 2 grodzkie. 

W dwóch największych miastach swoje siedziby mają: Wojewoda Lubuski w 

Gorzowie Wlkp. i Marszałek Województwa w Zielonej Górze. Przez województwo 

lubuskie przebiegają główne szlaki transportowe z Niemiec, prowadzące przez 

Polskę na wschód Europy (Berlin - Warszawa - Moskwa oraz Drezno - Wrocław - 

Kraków - Lwów), jak również mają swoją kontynuację szlaki biegnące z północy 

kraju do Czech i dalej na południe Europy. W regionie sukcesywnie 

rozbudowywane są ww. szlaki transportowe. 

Układ drogi wodnej regionu oraz odbudowa portów rzecznych pozwalają 

poprzez Odrę, Nysę Łużycką, Wartę i Sprewę na łatwe połączenie Polski z 

Niemcami, jednocześnie przybliżając naturalne walory wielbicielom turystyki 

wodnej. Uzupełnienie szlaków komunikacyjnych stanowi Port Lotniczy Zielona 

Góra/Babimost przeznaczony  do obsługi ruchu pasażerskiego. 

Położenie Województwa Lubuskiego przy granicy z Niemcami sprzyja 

inwestycjom zagranicznym głównie z Europy Zachodniej oraz krajów 

skandynawskich. Kraje te są również naturalnymi parterami w eksporcie 

lubuskich przedsiębiorców. 

Wiodącą branżą przetwórstwa przemysłowego w regionie jest produkcja na 

potrzeby branży motoryzacyjnej, a tradycyjnymi sektorami są przetwórstwo 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
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industrial output of the region. Electronics, food, glass and masonry, machines, 

metal constructions (metal products), biotechnology, transportation and 

logistics also play a key role in Lubuskie. The companies classified as micro-, 

small and medium sized are the majority of Lubuskie's businesses.

Germany is the most important trade partner for Lubuskie. Almost 70% of the 

exported goods and services from the region finds its way to the German 

market. The next in line are Italy, The Netherlands and Denmark. Germany also 

contributes about 50% to the total number of foreign goods entering our region, 

followed by Italy, Denmark and The Czech Republic. Lubuskie was chosen for 

investment by many international companies, including those from Germany, 

Sweden, Denmark, Italy, Switzerland, Japan or India. The above, high 

investment potential, sectors and the companies that decided to invest in 

Lubuskie we consider to be the strongest points of the region. 

drewna, produkcja papieru oraz produkcja artykułów spożywczych, które 

wytwarzają łącznie ponad 50% produkcji przemysłowej województwa. Aktywne 

są też takie sektory jak: elektroniczny, spożywczy, szklarski i ceramika 

budowlana, maszynowy, konstrukcje metalowe (wyroby metalowe), 

biotechnologia oraz transport i logistyka. W strukturze podmiotowej przemysłu 

dominują pod względem zatrudnienia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika 

Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 70% towarów i usług 

eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Holandia 

i Dania. Także w imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród 

innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch, Danii i Czech. Lubuskie to 

miejsce inwestycji światowych koncernów m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, 

Włoch, Szwajcarii, Japonii i Indii. Sektory wysokiej szansy oraz dotychczasowi 

inwestorzy na lokalnym rynku są wizytówką regionu. 
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•  Automotive: Gedia Poland, Faurecia Gorzów, SE Bordnetze Polska,
 Keiper Polska, 

• Wood and Paper: Kronopol, Arctic Paper Kostrzyn, ICT Poland, Hanke Tissue, 

• Machine: Seco/Warwick, Teleskop, Voit, Nord Napędy, 

• Electronics: Relpol, TPV Displays, 

• Chemical and pharmaceutical: ACP Pharma, Vetoquinol Biowet, 

• Food: AB Foods Polska, Podravka Polska, Magnolia, 

• Furniture: IKEA  Industry, Steinpol Meble, 

• Other: Rockwool Polska. 

Lubuskie is a host to a number of special economic zones offering preferential 
conditions for starting and running a company. There are two main Special 
Economic Zones (SEZ): The Kostrzyn - Słubice SEZ (which has a number of sub-
zones all over the region) and The Wałbrzych SEZ. 

When choosing one of the region's SEZs, a company's income tax (CIT) can be 
reduced by 35-55% of the investment costs or by the two-year labor costs 
related to the newly employed workers. On the top of that, the region contains a 
dozen of well prepared city and municipal Economic Activity Zones and 
Industrial Parks. 

Please visit:
www.lubuskie.coie.gov.pl

www.investinlubuskie.comor 
for details. 

• Motoryzacyjny: Gedia Poland, Faurecia Gorzów, SE Bordnetze Polska,
     Keiper Polska, 

• Drzewny i Papierniczy: Kronopol, Arctic Paper Kostrzyn, ICT Poland, Hanke 
     Tissue, 

 Maszynowy: Seco/Warwick, Teleskop, Voit, Nord Napędy, • 

 Elektroniczny: Relpol, TPV Displays, • 

 Chemiczny i farmaceutyczny: ACP Pharma, Vetoquinol Biowet, • 

 Spożywczy: AB Foods Polska, Podravka Polska, Magnolia, • 

 Meblarski: IKEA Industry, Steinpol Meble, • 

 Inny: Rockwool Polska. • 

W Lubuskiem istnieją atrakcyjne oferty specjalnych stref ekonomicznych. W 
regionie preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
występują w dwóch Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE): Kostrzyńsko - 
Słubickiej SSE i jej kilkunastu podstrefach oraz jednej podstrefie Wałbrzyskiej 
SSE. 

WSSE na terenie regionu przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą 
może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości: 35-
55% wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy 
pracowników nowo zatrudnionych. W województwie można znaleźć również 
atrakcyjne oferty kilkunastu bardzo dobrze przygotowanych miejskich i 
gminnych stref aktywności gospodarczej oraz parków przemysłowych. 

Oferty na stronie:
www.lubuskie.coie.gov.pl
lub www.investinlubuskie.com 

AREAS FOR INVESTMENT TERENY INWESTYCYJNE:

CHOSEN INVESTORS,
SPLIT INTO SECTORS: 

WYBRANI INWESTORZY
W WOJEWÓDZTWIE WG SEKTORÓW:
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•  Well developed road, railway and waterway networks, large number of 
(road, railway and waterway) border crossing points, allowing effective 
transportation of goods; 

• An environment fostering the development of industry, resulting e. g. from 
the fact that our universities offer a large selection of technical courses. The 
8 academic institutions with more than 17 thousand students in total are 
the main contributors to the growth of human capital in the region; 

•  The region has a high demographic potential - young people constitute a 
large number of its inhabitants; 

•  The labor costs are lower in Lubuskie, when compared to other regions of 
Poland and other EU countries, especially those from the Western Europe; 

•  Lubuskie has a large number of institutions and companies actively 
supporting the development of businesses and international cooperation; 

• The region is located in close proximity to other EU markets; 

•  The private sector in Lubuskie develops dynamically; 

•  When compared to other regions, Lubuskie has a high ratio of companies 
with foreign capital;

•  Gas can be easily delivered from either the nearby transit pipelines or the 
local resources; 

•  Clean environment, supporting the development of tourism and agro-
tourism; 

•  Two airports: The Zielona Góra/Babimost Airport (IEG/EPZG) and The 
Lubuskie Aero Club Airport in Przylep (EPZP). The Zielona Góra/Babimost 
Airport offers international, national and charter (passenger and cargo) 
flights, and The The Lubuskie Aero Club Airport in Przylep offers sport and 
recreational flights.

• Bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa, kolejowa i transportu wodnego, 
liczne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe oraz rzeczne) umożliwiające 
szybki transport towarów; 

• Dobre warunki rozwoju przemysłu dzięki obecności szkół wyższych 
prowadzących kierunki politechniczne. Główny potencjał dla tworzenia 
kapitału ludzkiego w województwie stanowi 8 uczelni wyższych, w których 
kształci się ponad 17 tys. osób; 

• Korzystna struktura demograficzna regionu - duży udział młodych osób; 

• W porównaniu do innych regionów i państw UE, szczególnie 
zachodnioeuropejskich, koszty pracy pozostają nadal na niższym poziomie; 

• Liczne instytucje oraz firmy usługowe aktywnie wspierające biznes oraz 
współpracę gospodarczą z sąsiednimi krajami; 

• Bliskość dużych rynków konsumenckich Unii Europejskiej; 

• Dynamiczny rozwój sektora prywatnego; 

• Duża ilość przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w 
porównaniu z innymi województwami; 

• Możliwość dostaw gazu z lokalnych zasobów i gazociągów tranzytowych; 

• Czyste środowisko, sprzyjające rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw 
agroturystycznych; 

• Dwa lotniska: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost (IEG/EPZG) oraz 
sportowe Lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie (EPZP). Lotnisko 
w Babimoście obsługuje loty międzynarodowe, krajowe oraz czarterowe 
(pasażerskie i cargo), a lotnisko w Przylepie loty sportowe i rekreacyjne.

OUR STRONG POINTS: ATUTY WOJEWÓDZTWA:

9



Nieodpłatnie skorzystaj z usług ekspertów zatrudnionych w Lubuskim Centrum Obsługi

Inwestorów i Eksporterów (COIE):

·identyfikacja rynków zbytu,

· wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, 

· dostęp do aktualnych danych ze światowej sieci WPHI,

· informacje o dofinansowaniu eksportu,

· informacje o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach

 wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym o zachętach inwestycyjnych.

Chcesz, by Twoja firma odniosła sukces na rynku za granicą?

Professional support for exporters and investors/
Profesjonalne wsparcie dla eksporterów i inwestorów.
Professional support for exporters and investors/
Profesjonalne wsparcie dla eksporterów i inwestorów.



FOOD INDUSTRY
AND FARMING

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
ORAZ ROLNICTWO



Bomadek Ltd.   

ul. Słoneczna 16 
66-132 Trzebiechów

Tel. + 48 68 351 41 29 
Tel. + 48 693 362 422 
Fax + 48 68 352 82 06 

biuro@bomadek.com.pl

www.bomadek.com.pl 

Rok założenia firmy: 1991 
Liczba pracowników: 299 
Roczny obrót: 281,25 mln zł  

Spółka zajmuje się ubojem, produkcją
i przetwarzaniem mięsa z drobiu. Wychodząc
naprzeciw wymaganiom współczesnego 
rynku oferuje klientowi elementy z indyka, 
także w opakowaniu jednostkowym zgodnie
z indywidualnym zamówieniem.

The company specializes in animal slaughter 
and poultry meat production and processing. 
Meeting the needs of a modern customer, we 
offer turkey parts in unit and collective 
packages, depending on order. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1991 
Number of employees: 299 
Annual turnover: PLN 281,25 M 

Carcass and parts: fillet, thigh, drumstick, 
turkey wing and offal, both fresh and frozen. 

Tuszka i elementy: filet, udo, podudzie, 
skrzydło z indyka oraz podroby zarówno 
świeże, jak i mrożone.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, The Czech 
Republic, The Netherlands, Slovakia, Austria, 
Denmark, Spain. 

Kraj: Polska, Niemcy, Czechy, Holandia, 
Słowacja, Austria, Dania, Hiszpania.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  HACCP system,

•  Certyficates: IFS, BRC, QS.

•  System HACCP, 

•  Certyfikat IFS, BRC, QS.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
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Bomafar Ltd.

Dąbrówka 10 
66-133 Klenica 

Tel. +48 68 352 510 
+48 609 733 819 
Fax +48 68 352 55 10 

info@bomafar.pl

www.bomafar.pl 

Rok założenia firmy: 1993 
Liczba pracownikow: 43 
Roczny obrót: 10,74 mln zł  

Specjalistyczna ubojnia jeleniowatych 
utrzymywanych w warunkach fermowych. 
Producent wysokiej  jakości  mięsa 
czerwonego z jelenia i daniela dla smakoszy, 
restauracji i przetwórni. 

Slaughter of farmed deer. Producer of high 
quality red meat products from deer and 
fallow deer for connoisseurs, restaurants and 
meat processing plants.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1993 
Number of employees: 43 
Annual turnover: PLN 10,74 M 

Carcass and parts of farmed deer meat both 
fresh and frozen.

Tusze i elementy z jeleniny fermowej, 
zarówno świeże, jak i mrożone. 

PRODUCTS: 

Countries: Poland, Germany, England. Kraj: Polska, Niemcy, Anglia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 

•  HACCP System. •  System HACCP.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: 

Bomafar
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BOSS Browar
Witnica S.A.

ul. M. Konopnickiej 1 
66-460 Witnica 

Tel. +48 95 751 51 14 
Fax +48 95 751 55 32 

office@browar-witnica.pl

www.browar-witnica.pl 

Rok założenia firmy: 1848
Liczba pracowników: 60 
Roczny obrót: 11,16 mln zł

The year 1848, when Ernest Ferdinand 
Handke took over the existing brewery and 
inn from the Feuerherm family, is considered 
to be the establishment date for our brewery. 
After a period of growth in the second half of 
the 19th century, Witnica became one of the 
most technologically advanced small 
breweries. Lubuskie is the biggest consumer 
market for the Witnica beer, the company 
however exports beer to other parts of the 
country and even worldwide. BOSS Browar 
Witnica S.A. We are the first Polish BREWERY 
to introduce to the market a new natural 
bathing product - a bath beer. The high 
quality, natural beer ingredients such as: 
yeast, malt, barley and carbon dioxide 
contain substances that have a very favorable 
impact on the human body. 

DESCRIPTION: 
Jako datę założenia obecnego browaru 
uznaje się rok 1848,  kiedy to Ernest 
Ferdinand Handke wydzierżawił istniejący już  
browar i gospodę od rodziny Feuerhermów. 
Po rozbudowie  przedsiębiorstwa w drugiej 
połowie XIX w. stało się ono jednym  z 
najnowocześniejszych małych browarów.  
Największymi konsumentami piwa z Witnicy 
są mieszkańcy lubuskiego, jednak spółka 
dostarcza swoje produkty także poza granice 
województwa, a nawet kraju. BOSS Browar 
Witnica S.A. jako pierwszy BROWAR w Polsce 
wprowadził na rynek nowy naturalny dodatek 
k ą p i e l o w y  -  p i w o  k ą p i e l o w e .  
Wysokowartościowe naturalne składniki piwa 
jak: drożdże piwne, słód, chmiel i dwutlenek 
węgla zawierają substancje o bardzo 
sprzyjającym działaniu na organizm. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1848 
Number of employees: 60 
Annual turnover: PLN 11,16 M 

Beer (lager, brown beer, pasteurized, non-
pasteurized, traditional, flavored). Special 
products (porter, home-brew, kvas, bath 
beer). 

PRODUCTS: 
Piwo (Jasne, Ciemne, Pasteryzowane, 
Niepasteryzowane, Tradycyjne, Smakowe), 
Produkty specjalne (Porter, Podpiwek, Kwas 
Chlebowy, Piwo Kąpielowe).

PRODUKTY: 

Kraj: USA, Niemcy, Austria, Szwecja. 

Podmiot: Arkollc, KOR BAU u. handel 
GesmbH. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  1st prize, Fall Brewers' Meeting,

•  Gold medal, Pietronka beer contest,

•  The title of „Polish Food Producer”,

•  "TOP PRODUCT" Certificate issued by 
the jury of Doceń Polskie (Appreciate 
what's Polish) contest. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: 
•  I  m - c e  J e s i e n n e  S p o t k a n i a  

Browarników, 

•  Złoty medal w konkursie piw Pietronki, 

•  Laureat tytułu „Polski producent 
żywności”, 

•  Certyfikat „TOP PRODUKT” przyznany w 
konkursie Doceń Polskie. 

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

Countries: USA, Germany, Austria, Sweden. 

Companies, Institutions: Arkollc, KOR 
BAU u. handel GesmbH. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 
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HAJDUK
Grupa
Producentów
Pieczarek Ltd.

Lipinki 46a 
67-410 Sława 

Tel. +48 68 356 72 42 
Fax +48 68 356 72 41 

sprzedaz@hajduk.pl

www.hajduk.pl 

Rok założenia firmy: 2000 
Liczba pracowników: 108 
Roczny obrót: 100 mln zł 

HAJDUK is a consortium of champignon 
producers  d i s t r ibu t ing  the  wh i te  
champignons produced by the members of 
the consortium in modern mushroom-
growing cellars. Dedicated transportation 
methods designed for our products mean 
that the quality of produce will always be 
preserved. 

DESCRIPTION: 
HAJDUK Grupa Producentów Pieczarek sp. z 
o.o. prowadzi sprzedaż pieczarki białej 
w y p r o d u k o w a n e j  w e  w ł a s n y c h ,  
n o w o c z e s n y c h  p i e c z a r k a r n i a c h .  
Specjalistyczna, własna baza transportowa, 
zapewnia odpowiednią jakość dostaw. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2000 
Number of employees: 108 
Annual turnover: PLN 100 M 

White champignon, brown champignon, 
portabello, shii-take, pleurotus mushrooms, 
king oyster mushrooms, wild mushrooms. 

PRODUCTS: 

Pieczarka biała, pieczarka brunatna, 
portabello, shii-take, boczniak, eringi, grzyby 
leśne. 

PRODUKTY: 

Countries: Germany, England, Austria, 
Norway, Greece. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 

Kraj: Niemcy, Anglia, Austria, Norwegia, 
Grecja.

NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  BRC Certificate,

•  IFS Food Standard Certificate,

•  GLOBAL G.A.P Certificate,

•  AGRO POLSKA Certificate. 

•  Certyfikat BRC, 

•  Certyfikat IFS Food Standard, 

•   Certyfikat GLOBAL G.A.P, 

•  Certyfikat AGRO POLSKA. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Hodowla
i Ubój Indyka
„BIODAMA”
Ltd.

ul. Przemysłowa 7 
67- 410 Sława 

Tel. + 48 68 356 65 80 wew 39 
Fax +48 68 356 70 51

info@zpmslawa.com.pl 
m.wilk@biodama.pl

www.biodama.pl 

Rok założenia firmy: 2002 
Liczba pracowników: 177 
Roczny obrót: 148,48 mln zł 

Nowoczesny zakład zajmujący się hodowlą, 
ubojem i sprzedażą elementów indyka w 
szerokim zakresie, gwarantujący zawsze 
wysoką jakość oferowanych produktów. 
Wiarygodny partner zarówno dla swoich 
klientów, jak i dostawców. 

Biodama is a company that sells turkey meat 
from animals that have been bred and 
slaughtered on its modern production plant. 
We offer a wide range of highest quality 
products. 

We are a reliable partner for both our clients 
and suppliers. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2002 
Number of employees: 177 
Annual turnover: PLN 148,48 M 

Turkey fillet, turkey thighs with bones, turkey 
thighs without bones, medallions, turkey 
drumstick, turkey wing.

PRODUCTS: 

Filet z indyka, filet z indyczki, udo indycze z/k, 
udo indycze b/k, medaliony, podudzie 
indycze, skrzydło z indyka. 

PRODUKTY: 

Countries: Germany, England, Spain, 
Lithuania, Denmark, Belgium, Ireland. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 

Kraj: Niemcy, Anglia, Hiszpania, Litwa, 
Dania, Belgia, Irlandia. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  BRC Certificate, 

•  IFS Certificate. 

•  Certyfikat BRC, 

•  Certyfikat IFS. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Łużyckie
Praliny Sp. z o.o.

ul. Łabędzia 5
68-300 Lubsko

Production Plant:
Zakład produkcyjny:
ul. Przemysłowa 56

Tel. +48 68 372 29 74
Fax + 48 68 372 20 53

biuro@praliny.pl

www.praliny.pl

Rok założenia firmy: 1996 
Liczba pracowników: 70 
Roczny obrót: 5 mln euro 

Firma na rynku od 1996 roku, profil produkcji 
to galanteria czekoladowa (praliny) oraz 
wyroby  marcepanowe. Obrót roczny wynosi 
5 mln €, w tym 40% stanowi eksport. 

Łużyckie Praliny was established in 1996. We 
are a producer of chocolate pralines and 
marzipan products with the annual turnover 
of €5 M, 40% of which accounts for export. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1996 
Number of employees: 70 
Annual turnover: EUR 5 M

Pralines in dark, milk and white chocolate, 
with different fillings sold in favor boxes 
differing in size, mini favor boxes, pralines in 
bags, marzipan bars of different sizes and 
tastes, marzipan cakes with cherry filling, 
marzipan potatoes.

Praliny w czekoladzie deserowej, mlecznej, 
białej z różnymi nadzieniami kremowymi 
pakowane w bombonierki w różnych 
gramaturach, mini bombonierki, praliny 
pakowane w torebki, batony marcepanowe w 
różnych gramaturach w różnych smakach, 
delicje marcepanowe z nadzieniem 
wiśniowym, kartofelki marcepanowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, The Czech Republic, 
Slovakia,  The United Kingdom, Bulgaria, 
Korea, Romania, Austria, Switzerland, Israel, 
Canada, The South African Republic, 
Portugal, Spain, Russia, Ukraine, Latvia, 
Poland.

Companies, Institutions: JMP, Tesco, 
Żabka, Polomarket, Selgros, Eurocash. 

Kraj: Niemcy, Czechy, Słowacja, Wielka 
Brytania, Bułgaria, Korea, Rumunia, Austria, 
Szwajcaria, lzrael, Kanada, RPA, Portugalia, 
Hiszpania, Rosja, Ukraina, Łotwa, Polska. 

Podmiot: JMP, Tesco, Żabka, Polomarket, 
Selgros, Eurocash. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  IFS Certificate,

•  BRC Certificate,

•  Superior Taste 2011 Award for 
Marcherro 276g (marzipan cake).

•  Certyfikat IFS, 

•  Certyfikat BRC, 

•  Superior Taste 2011 dla Marcherro 276g 
(delicja marcepanowa).

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Raisio Ltd.
Unit: Zakład Produkcyjny Sulma

Oddział: Zakład Produkcyjny
Sulma

ul. Nowa 23 
05-500 Stara Iwiczna 

Unit: Zakład Produkcyjny Sulma 
Oddział: Zakład Produkcyjny Sulma

ul. 31 Stycznia 30 
66-100 Sulechów 

Tel. oddział: +48 68 456 77 20 
Tel. centrala: +48 22 398 39 95 
Fax +48 68 456 77 39 
zamowienia@raisio.com

www.sulma.pl
www.raisio.com 

Rok założenia firmy (Oddział Sulma): 1993 
Liczba pracowników (Oddział Sulma): 64 

Zakład produkcyjny Sulma należący do Raisio 
Sp. z o.o. zajmuje się produkcją makaronów z 
pszenicy durum (Makaron Sulechowski 
Ekstra), pszenic miękkich (Makaron 
Nadodrzański) oraz kaszy gryczanej 
prażonej. 

Production plant Sulma, a part of Raisio Ltd.   
p roduces  durum pas ta  (Makaron   
Sulechowski Ekstra), soft wheat pasta 
(Makaron Nadodrzański) and roasted 
buckwheat groats.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established  (Sulma Unit): 1993 
Number of employees (Sulma Unit): 64 

Sulma pastas and buckwheat groats, Elovena 
oat flakes and snacks, Provena gluten-free 
oat products, Benecol cholesterol lowering 
products.

Makarony i kasza gryczana pod marką Sulma, 
płatki i przekąski owsiane pod marką 
Elovena, produkty owsiane bezglutenowe 
pod marką Provena, produkty obniżające 
cholesterol pod marką Benecol. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: USA, Canada, Israel. 

Companies, Institutions: retailers, 
supermarkets: Real, Kaufland, Intermarche, 
etc. 

Kraj: USA, Kanada, Izrael. 

Podmiot: hurtownie spożywcze, sieci 
handlowe np. Real, Kaufland, Intermarche, 
etc. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008 Quality Management 
System, 

•  HACCP consistent with Codex 
Alimentarius. 

•  System zarządzania jakością wg normy 
ISO 9001:2008, 

•  HACCP zgodny z Codex Alimentarius. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Sławski Zakład
Przetwórstwa
Mięsa i Drobiu
„Balcerzak
i Spółka” Ltd.

ul. Wróblów 38 
67-410 Sława 

Tel. +48 68 356 66 82 
Fax +48 68 356 72 29 

balcerzak@balcerzak.pl

www.balcerzak.pl 

Rok założenia firmy: 1996 
Liczba pracowników: ponad 500 
Roczny obrót: 240 mln zł 

Balcerzak i Spółka, firma należąca do 
niemieckiej grupy heristo ag, jest jednym z 
najnowocześniejszych wytwórców w branży 
w Polsce. Uznana marka gwarantuje stabilną 
pozycję rynkową, a nasze produkty są 
dostępne w kraju i za granicą. 

Balcerzak i Spółka, a member of heristo ag, is 
one of the most innovative Polish meat 
industry companies. Our well-known brand 
guarantees a stable market position. Our 
products are available both in Poland and 
abroad. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI:

Established: 1996 
Number of employees: over 500 
Annual turnover: PLN 240 M 

Long-maturing cured meat like Polish raw 
long-maturing sausage, kindziuk sausage, 
Coppa long-maturing smoked ham, dried 
smoked meat like paultry and pork kabanos, 
poultry and pork dry Cracow sausage, juniper 
sausage, hunter's sausage, cured and 
sca lded sausages ,  smoked meat ,  
delicatessen.

Wędliny długodojrzewające, np. polska 
surowa długodojrzewająca, kindziuk, baleron 
Coppa długodojrzewający,  wędl iny 
podsuszane, np. kabanosy drobiowe i 
wieprzowe, kiełbasa krakowska sucha 
drobiowa i wieprzowa, kiełbasa jałowcowa, 
kiełbasa myśliwska, kiełbasy wędzone - 
parzone, wędzonki, wyroby garmażeryjne. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, The Czech 
Republic, Slovakia, Hungary, The United 
Kingdom, Ireland. 

Companies, Institutions: leading national 
and international market chains, traditional 
meat market in Poland. 

Kraj: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, 
Węgry, Wielka Brytania, Irlandia. 

Podmiot: wiodące sieci handlowe w kraju i 
za granicą, polski handel tradycyjny. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  IFS Certificate. •  Certyfikat IFS.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
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WIZAKO
Wacław
Krasnodębski

ul. Wojska Polskiego 142a 
65-762 Zielona Góra 

Tel. +48 68 454 88 37 
+48 68 322 50 79 
Fax +48 68 453 91 40 

biuro@saba-pets.eu

www.saba-pets.eu 

Rok założenia firmy: 1983 
Liczba pracowników: 15 
Roczny obrót: 1,12 mln zł 

Produkcja naturalnych karm dla psów SABA 
ze świeżego mięsa. Produkty SABA nie 
zawierają barwników, aromatów i  
konserwantów. 

Production of a natural dog feed SABA, made 
from fresh meat. SABA products do not 
contain additional coloring agents, aromas or 
preservatives. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1983 
Number of employees: 15 
Annual turnover: PLN 1,12 M 

SABA Bio dry feed, 100% natural, SABA Dog 
meat bar, Dog's delicacy with beef, 70% 
meat, canned feed, 98% beef, natural dog 
teething sticks.

Karma sucha SABA Bio 100% naturalna, 
baton mięsny SABA Psi przysmak z wołowiną 
70% mięsa, konserwy mięsne 98% 
wołowiny, naturalne gryzaki dla psa. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Sweden, Russia. Kraj: Szwecja, Rosja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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Zakład
Przetwórstwa
Mięsnego
„SŁAWA” Ltd.

ul. Przemysłowa 6A 
67- 410 Sława 

Tel. +48 68 356 65 80 
Fax +48 68 356 50 08 

handel@zpmslawa.com.pl

www.zpmslawa.com.pl 

Rok założenia firmy: 1996 
Liczba pracowników: 285 
Roczny obrót: 86,18 mln zł

ZPM „SŁAWA” Sp. z o.o. jest jednym z 
większych zakładów branży mięsnej 
działających na terenie województwa 
l u b u s k i e g o .  D z i a ł a l n o ś ć  s p ó ł k i  
skoncentrowana jest na przetwórstwie i 
sprzedaży szerokiej gamy wyrobów mięsnych 
produkowanych na bazie mięsa drobiowego, 
wieprzowego i wołowego, skierowana do 
potencjalnych odbiorców na terenie całego 
kraju. Oferowanie produktów o najwyższej, 
stabilnej jakości i bezpieczeństwie 
zdrowotnym, zaspakajanie rosnących 
potrzeb i oczekiwań kl ientów, ich 
profesjonalna obsługa to priorytetowe 
zadanie spółki. 

„SŁAWA” Ltd. is one of the biggest plants of 
its kind in the region. The company focuses 
primarily on processing and sales of a wide 
range of meat products made from poultry, 
pork and beef. Our clients come from all over 
Poland. Offering products of the highest, 
stable quality and high health safety 
standards, satisfying growing needs and 
expectations of customers and a professional 
customer service are some of the company's 
top priorities. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1996 
Number of employees: 285 
Annual turnover: PLN 86,18 M 

Smoked meat, coarsely ground sausages, 
medium ground sausages, finely ground 
sausages, dry sausages, pressed products, 
delicatessen, luncheon meat, salami.

PRODUCTS: 

Wędzonki, kiełbasy grubo rozdrobnione, 
kiełbasy średnio rozdrobnione, kiełbasy 
drobno rozdrobnione, kiełbasy suche, 
wyroby prasowane, wyroby garmażeryjne, 
mielonki, salami. 

PRODUKTY: 

Countries: England, Germany, Lithuania, 
The Czech Republic,  Slovakia, Romania. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 

Kraj: Anglia, Niemcy, Litwa, Czechy, 
Słowacja, Rumunia. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  BRC Certificate. •  Certyfikat BRC.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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WOOD AND FURNITURE
INDUSTRY

PRZEMYSŁ DRZEWNY
I MEBLOWY



Fabryka Mebli
Jarmel
Szypski Jarosław

ul. 22 Lipca 86 A 
66-015 Przylep 

Tel. +48 68 451 45 80 / 81 
Fax +48 68 453 91 37

jarmel@jarmel.pl

www.jarmel.pl 

Rok założenia firmy: 1988 
Liczba pracowników: 20 
Roczny obrót: 3 mln zł

Fabryka zajmuje się produkcją m.in. mebli 
biurowych, hotelowych oraz kuchennych. 
Firma oferuje szeroki wybór własnych 
wzorów oraz wykonuje meble na życzenie i 
według pro jektów k l ienta .  Meb le  
wykonywane są z płyt melaminowych oraz z 
drewna we wszystkich dostępnych kolorach, 
wszystkie materiały posiadają odpowiednie 
certyfikaty i atesty, co gwarantuje solidność i 
niezawodność w działaniu, jak również 
piękny i nowoczesny styl wykonania. Celem 
firmy jest produkcja mebli łącząca w sobie 
piękno, jakość, użyteczność i dostępność tak, 
aby jedynym ograniczeniem była wyobraźnia 
klienta. 

The company manufactures office, hotel and 
kitchen furniture. We offer a wide selection of 
original designs and tailor-made furniture 
based on client's projects. The furniture is 
made of melamine boards and wood in all 
available colors, all materials are attested and 
certified for use, which guarantees their 
reliability. We aim at producing furniture in 
which beauty, quality, utility and availability 
combine in such a way that the only limitation 
is customer's imagination. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1988 
Number of employees: 20 
Annual turnover: PLN 3 M 

Office and study furniture, reception desks, 
hotel furniture, kitchen furniture.

Meble biurowe i gabinetowe, lady 
recepcyjne, meble hotelowe, meble 
kuchenne. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany. Kraj: Niemcy.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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PPHU „AEK”

Wawrów 47 E 
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 95 725 95 80 
Fax +48 95 725 95 90 

aek@aek.pl

www.aek.pl 

Rok założenia firmy: 1991 
Liczba pracowników: 200 
Roczny obrót: 30 mln zł 

Firma AEK specjalizuje się w produkcji mebli 
t a p i c e r owanych  o ra z  po k r owców  
meblowych.  Jesteśmy dostawcami  
największych sieci meblowych w Europie a 
nasze produkty sprzedawane są w Polsce, 
Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej 
Brytanii oraz innych europejskich krajach. 
Będąc na rynku od ponad dwudziestu lat 
nabyliśmy wiedzę, umiejętności oraz biegłość 
w produkcji tego typu mebli. Wysoka wartość 
naszych produktów jest wynikiem ich 
solidnego wykonania, wysokiej jakości, 
dbałości o szczegóły, elastyczności oraz 
przystępnej ceny.

AEK Company specialises in leather 
upholstery and furniture overlays. We are a 
supplier to the largest retail store chains in 
Europe and our products are sold in Poland, 
Germany, France, Italy, UK and other EU 
countries. Being present on the market for 
over 20 years we have obtained knowledge, 
skills and proficiency in production of this 
type of furniture. High value of our products 
is the result of their solid making, high quality, 
attention to details, flexibility and reasonable 
price.

DESCRIPTION: 
OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1991 
Number of employees: 200 
Annual turnover: PLN 30 M 

The offer of AEK includes modular furniture, 
corner sofas, 2- and 3 seater, armchairs, 
chaise longue, poufs and beds. Selected 
models have a sleep function and bedding 
storage. Our furniture are made of leather, 
fabric, artificial leather. There is a possibility 
to combine selected upholstery materials 
together.

Ofertę firmy AEK stanowią meble modułowe, 
sofy narożne, sofy dwu- i trzyosobowe, 
fotele, szezlongi, pufy a także łóżka. Wybrane 
modele dostępne są także z funkcją spania 
oraz z pojemnikiem na pościel. Meble 
wykonane są ze skóry, tkaniny, skóry 
syntetycznej. Istnieje także możliwość 
łączenia ze sobą wybranych materiałów 
obiciowych.

PRODUCTS: 
PRODUKTY: 

Countries: Germany, France, Italy. 

Companies, Institutions: Wayfair, 
Home24, Conforama, Steinhoff, Habitat UK, 
Oelsa, Ashwood Designs Ltd., Collection AB.

Państwa: Niemcy, Francja, Włochy.

Firmy: Wayfair, Home24, Conforama, 
Steinhoff, Habitat UK, Oelsa, Ashwood 
Designs Ltd., Collection AB.

MOST IMPORTANT CLIENTS: 
NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Golden Needle 2011

•  REACH Compliance, 

•  FSC Chain of Custody, 

•  Hygienic Certificate for materials.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: 

•  Złota Igła 2011

•  Zgodność z normą REACH, 

•  FSC Chain of Custody, 

•  Atest Higieniczny materiałów.

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Stelmet S.A.

ul. Gorzowska 20 
65-127 Zielona Góra 

Tel. +48 68 329 38 00 
Fax +48 68 329 38 07 

stelmet@stelmet.com

www.stelmet.com 

P r o d u c e n t  w y r o b ó w  z  d r e w n a  
przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i 
dekoracji ogrodów, działek, tarasów, 
balkonów, parków oraz producent 
ekologicznego biopaliwa - pellet. Atutami 
spółki są przede wszystkim jakość i walory 
estetyczne produktów. Wszystkie powstające 
elementy są zabezpieczane w procesie 
impregnacji ciśnieniowej lub zanurzeniowej. 
Poza funkcją ochronną zabieg ten ma na celu 
uzyskanie efektów koloryzujących o 
charakterze dekoracyjnym. 

We offer wood-made products used for 
fencing and decorative purposes as well as 
wooden equipment for gardens, terraces, 
balconies or parks, offering a beautiful and 
high quality products. All used elements are 
pressure or immersion impregnated. This, on 
top of its protective purpose, allows the use 
of a wide range of coloring effects adding to 
esthetic value of the final product. Stelmet is 
also a producer of pellet ecological biofuel.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1985 
Number of employees: 1100 
Annual turnover: PLN 442 M 

We offer products made of pine and spruce 
used for fencing and decorative purposes as 
well as in wooden equipment for gardens, 
terraces, balconies, parks or any other 
recreational area. Our products include: 
pales, palisades, landings, terrace planks, 
fences, pergolas, flowerbeds, arbors. 

Stelmet is a leader in pellet biofuel 
production, offering two types of biofuel: 
Laya and Olimp. 

Wyroby z drewna sosnowego i świerkowego 
służące do grodzenia, wyposażania i 
dekoracji ogrodów, działek, tarasów, 
balkonów, parków i wszelkiego rodzaju 
przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. W 
naszej ofercie znajdują się produkty takie jak: 
pale, palisady, rollboty, podesty, deski 
tarasowe, płoty, pergole, kwietniki, altany. 

Stelmet S.A. jako lider wśród producentów 
pellet oferuje dwie marki Laya oraz Olimp. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: France, Germany, Spain, The 
Netherlands, The United Kingdom. 

Kraj: Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, 
Wielka Brytania. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Quality certificate DIN Plus, DIN 51731,

•  Quality certificate EN Plus Al,

•  FSC, AEO, GreenPower Certificates,

•  Forbes Diamonds,

•  Pillars of Polish Economy laureate

•  The Ministry of Economy and Ministry of 
Foreign Affairs awards. 

• Certyfikat jakości DIN Plus, DIN 51731, 

• Certyfikat jakości EN Plus Al, 

• Certyfikat FSC, AEO, GreenPower, 

• Dyplom Diamenty Miesięcznika Forbes, 

• Laureat plebiscytu Filary Polskiej Gospodarki, 

• Nagroda Rady Ministrów - Ministra Gospodarki 
i Ministra Spraw Zagranicznych RP. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Rok założenia firmy: 1985 
liczba pracowników: 1100 
Roczny obrót: 442 mln zł 



LIGHT INDUSTRY

PRZEMYSŁ LEKKI



Fabryka Nici
„AMANDA” Ltd.

ul. Łochowska 4 
66-100 Sulechów 

Tel. +48 68 385 07 00 
Fax +48 68 385 07 03
 
amanda@amanda.com.pl

www.amanda.com.pl 

Rok założenia firmy: 1989 
Liczba pracowników: 52 
Roczny obrót: 7 mln zł 

Fabryka Nici „Amanda” to producent nici  
odzieżowych, technicznych, zdobniczych i 
specjalistycznych. Spółka kieruje się mottem 
„Nici do zadań specjalnych”, co oznacza 
przemyślaną filozofię działania firmy, 
polegającą na dostarczeniu klientowi 
produktu, serwisu i wsparcia technicznego, 
dobranego do jego indywidualnych potrzeb. 
Posiada własne laboratorium kolorystyczne 
oraz farbiarnię, dzięki czemu możemy 
realizować zamówienia „pod próbę”, czyli 
dopracować kolor pod dostarczony przez 
klienta wzorzec. 

Amanda is a producer of threads used for 
clothing, technical, decorative and special 
purposes. We live by the motto "Special tasks 
threads", which relates to our philosophy of 
delivering the product, service and technical 
support tailored for the needs of our clients. 
With our own coloring lab and dyeworks, we 
can realize orders, adjusting colors to match 
the samples delivered by the client. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1989 
Number of employees: 52 
Annual turnover: PLN 7 M 

Technical threads, clothing threads, made of 
polyester,  from continuous, staple, core, 
textured and poliamid fibers, with many 
applications, offered in wide spectrum of 
colors, different beams and sizes. 

Nici odzieżowe i techniczne z przędz 
poliestrowych, z włókien ciętych, ciągłych, 
rdzeniowych, teksturowanych oraz 
poliamidowych, dla różnego rodzaju 
z a s t o s o wa ń ,  w  s z e r o k i e j  g a m i e  
ko lo rys tyczne j ,  o  z różn i cowanych  
wielkościach nawojów i numeracjach. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, The Czech Republic, 
Latvia, Belarus. 

Companies, Institutions: clothing, 
underwear, upholstery and shoe producers. 

Kraj: Polska, Czechy, Łotwa, Białoruś. 

Podmiot: Producenci odzieży, bielizny, mebli 
tapicerowanych, obuwia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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GOLAB S.A.

ul. Dworcowa 45 
68-100 Żagań 

Tel. +48 68 477 51 19 
Fax +48 68 452 16 33 

info@golabsa.pl

www.golabsa.pl 

Rok założenia firmy: 2009 
Liczba pracowników: 35 
Roczny obrót: 7 mln zł 

GOLAB S.A. sprzedaje produkty wełniane, 
dzianiny, taśmę zgrzebloną i czesankową, 
wełnę potną oraz praną. Oferuje usługi 
przerobu wełny. Producent i dystrybutor 
biowłóknin oraz biopodłoży stosowanych do 
upraw roślin. 

GOLAB S.A. sells wool products, knitted 
fabric, carded and combed textile fibres and 
greasy and scoured wool. We are also an 
expert in wool processing. GOLAB S.A. is a 
producer and distributor of ecological non-
woven fabrics and biobase used in planting. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2009 
Number of employees: 35 
Annual turnover: PLN 7 M 

Greasy and scoured wool, carded and 
combed textile fibers, knitted wool fabric, 
wool bedcovers, plant biobase, biofabrics, 
wool scouring, wool carding, wool combing, 
wool coloring.

Wełna potna, prana, taśma zgrzeblona, 
czesankowa, dzianiny wełniane, pościele 
wełniane, biopodłoża, biowłókniny, pranie 
wełny, zgrzeblenie wełny, czesanie wełny, 
barwienie wełny. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, EU countries (planned). Kraj: Polska, planowane kraje UE. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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Kampol Ltd.

ul. Długa 25 
66-008 Świdnica

Tel. +48 68 327 36 51 
Fax +48 68 327 36 53

kampol@kampol.pl

www.kampol.eu 

Rok założenia firmy: 1992 
Liczba pracowników: 33 
Roczny obrót: 6 mln zł 

KAMPOL jest jednym z największych 
producentów zdrowotnej pościeli wełnianej z 
runa czystej, żywej wełny. Od samego 
początku największy nacisk kładziony był na 
najwyższą jakość wyrobów i obsługi klienta. 
Sprzedaż produktów firmy KAMPOL 
prowadzona jest pod dwoma zastrzeżonymi 
w Europie markami: Kampol® i Nobel®. 

Kampol is one of the leading producers of 
bedclothes made of pure wool fleece. From 
the very beginning, we have made sure that 
our products and customer service are of the 
highest quality. Kampol products are 
distributed under two trademarks: Kampol® 
and Nobel®. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1992 
Number of employees: 33 
Annual turnover: PLN 6 M 

Rehabilitation and medical products made of 
sheep wool, including; duvets, pillows, 
mattresses, clothing, footwear, belts and 
animal products. 

wyroby rehabilitacyjno-lecznicze z runa 
owczej wełny: m.in. kołdry, poduszki, 
materace, odzież, obuwie, pasy oraz artykuły 
dla zwierząt. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Sweden, Denmark, Finland, 
Estonia, Canada. 

Kraj: Szwecja, Dania, Finlandia, Estonia, 
Kanada. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  A Fair Play Company Golden award,

•  Gazele Biznesu for the most dynamic 
company,

•  Woolmark Certificate,

•  CE Certificate,

•  „Human friendly” Certificate,

•  „Baby safe” Certificate. 

•  Złota Statuetka Przedsiębiorstwa Fair 
Play, 

•  Gazele Biznesu dla najbardziej 
dynamicznej firmy, 

•  Certyfikat Woolmark, 

•  Certyfikat zgodności CE, 

•  Certyfikat „Przyjazny dla człowieka”, 

•  Certyfikat „Bezpieczny dla dziecka”. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Novita S.A.

ul. Dekoracyjna 3 
65-722 Zielona Góra

Tel. + 48 68 456 15 00 
Fax + 48 68 456 12 30

novita@novita.com.pl

www.novita.com.pl 
www.unitex.net.pl 
www.geon-domiogrod.pl

Rok założenia firmy: 1974 
Liczba pracowników: 199 
Roczny obrót: 97,50 mln zł 

Czołowy krajowy producent włóknin 
wytwarzanych w technologii: 

 hydrodynamiczne j :  medycznych ,  
sanitarnych, gospodarczych, 

 igłowania mechanicznego: odzieżowych, 
obuwniczych, głośnikowych, meblowych, 
gospodarczych, geowłóknin. 

The leading Polish producer of non-woven 
fabric made using the following technologies: 

 hydrodynamic: medical, sanitary, house, 
applications, 

 mechanical needling: clothing, footwear, 
speakers, furniture, house, geofibers.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1974 
Number of employees: 199 
Annual turnover: PLN 97,50 M. 

Novitex® non-woven fabric, Unitex® cloths, 
cleaners, clothing and footwear non-woven 
fabric, geofabric: Geon, Geon House and 
Garden®, Agrovita overlay fabric. 

Włókniny Novitex®, ściereczki i czyściwa 
Unitex®, włókniny obuwnicze i odzieżowe, 
geowłókniny: Geon, Geon Dom i Ogród®, 
włóknina okrywowa Agrovita. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, Austria, 
Switzerland, The Netherlands, Belgium, 
Sweden, Finland, France, Spain, Russia, 
Portugal, Italy, The Czech Republic, Slovakia, 
The United Kingdom, Ukraine, Belarus, 
Lithuania, Latvia, Estonia, Canada, USA. 

Companies, Institutions: York Ltd. , 3 M 
Poland Ltd. , Zakład Produkcji Obuwia 
"LEMIGO", Fabryka Wkładów Odzieżowych 
CAMELA S.A. 

Kraj: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Holandia, Belgia, Szwecja, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Rosja, Portugalia, Włochy, Czechy, 
Słowacja, Wielka Brytania, Ukraina, Białoruś, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Kanada, Stany 
Zjednoczone. 

Podmiot: York Sp. z o.o., 3 M Poland Sp. z 
o.o., Zakład Produkcji Obuwia "LEMIGO", 
Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008, ISEGA, PZH, CE Certificates, 

•  Skrzydła Biznesu 2011 in the medium business 
category, 

•  Skrzydła Biznesu 2012 in the medium business 
category, 

•  President of Zielona Góra award in the  
„Production plant 2009” category, 

•  Pillars of Polish Economy 2008, 

•  Gold Medal at the International Ecological Fair 
Poleko 2000 for Geon geofibers. 

•  Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat ISEGA, 
Atest PZH, Certyfikat CE, 

•  Skrzydła Biznesu 2011 wyróżnienie w kategorii 
firma średnia, 

•  Skrzydła Biznesu 2012 wyróżnienie w kategorii 
firma średnia, 

•  Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra w 
kategorii „Przedsiębiorstwo produkcyjne 
2009”, 

•  Dyplom 2008 Filary Polskiej Gospodarki, 

•  Złoty Medal Międzynarodowych Targów 
Ekologicznych Poleko 2000 za Geowłókniny 
Geon. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Poltops Ltd.

ul. Dworcowa 45 
68-100 Żagań

Tel. +48 68 477 51 01 
Fax +48 68 477 51 00

info@poltops.pl

www.poltops.pl 

Rok założenia firmy: 1832 
Liczba pracowników: 65 
Roczny obrót: 10 mln zł 

Poltops Sp. z o.o. produkuje dzianiny 100% 
wełniane oraz z dodatkiem włókien 
syntetycznych. Produkuje również taśmę 
zgrzebloną i taśmę czesankową. Oferuje 
usługi: pranie, zgrzeblenie, barwienie oraz 
czesanie wełny. 

Poltops Ltd.   produces 100% wool knitted 
fabric and wool fabrics with synthetic fibers. 
We also produce carded and combed textile 
fibers. We specialize in scouring, carding, 
coloring and combing wool. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1832 
Number of employees: 65 
Annual turnover: PLN 10 M 

Knitted wool fabric, greasy and scoured wool, 
carded and combed textile fibers, wool 
scouring, wool coloring, wool carding, wool 
combing.

Dzianina wełniana, wełna potna, prana, 
taśma zgrzeblona, czesanka, pranie wełny, 
barwienie wełny, zgrzeblenie wełny, czesanie 
wełny.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Russia. Kraj: Polska, Rosja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  „MORATEX” Certificate,

•  „Human friendly” Certificate,

•  WOOLMARK Certificate. 

•  Certyfikat „MORATEX”, 

•  Certyfikat „Przyjazny dla człowieka”, 

•  Certyfikat WOOLMARK. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Rocks

ul. Anieli Krzywoń 10 
65-534 Zielona Góra 

Tel. +48 68 326 64 77 
Fax +48 68 328 89 93 

office@rocks.pl

www.rocks.pl 

Rok założenia firmy: 1982
Liczba pracowników: 50 
Roczny obrót: 2 mln euro 

Rocks istnieje na rynku od 1982 roku. 
Promuje najnowsze trendy, a poprzez 
perfekcyjne wykonanie i wysoką jakość 
tkanin zdobywa zaufanie i satysfakcję 
klientów. Damska linia odzieży stworzona 
została dla kobiet ceniących sobie komfort i 
jednocześnie ponadczasową elegancję. 
Firma przyjmuje również zlecenia na 
przeszycia. 

Established in 1982, Rocks offers fashionable 
clothing and high quality products made with 
the best materials. This is how we win 
customers trust and make sure their needs 
are always met. The female clothing line has 
been created for women valuing comfort and 
timeless elegance. We also specialize in re-
sewings. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1982 
Number of employees: 50 
Annual turnover: EUR 2 M 

Trousers, skirts, jeans and cotton dresses. Spodnie, spódnice, sukienki z jeansu
i bawełny. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: The Czech Republic, Lithuania, 
Latvia, Russia, Sweden. 

Kraj: Czechy, Litwa, Łotwa, Rosja, Szwecja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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Faurecia
Gorzów S.A.

ul. Szczecińska 31 
66- 400 Gorzów Wielkopolski

Tel. +48 95 72 19 304 
Fax +48 95 72 19 309

www.faurecia.com 

Rok założenia firmy: 2002
Liczba pracowników: 1660 
Roczny obrót: 596,22 mln zł 

Grupa Faurecia jest szóstym światowym 
dostawcą sprzętu motoryzacyjnego. W 
Polsce Faurecia jest obecna od 15 lat i 
posiada 5 firm. Firma Faurecia Gorzów S.A. to 
dwa zakłady produkcyjne wybudowane w 
2003 i 2012 roku w systemie greenfield w 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. 

The Faurecia Group is the sixth biggest 
supplier of automotive equipment in the 
world. Faurecia Poland consists five 
companies and has been present in our 
country for 15 years now. Faurecia Gorzów 
S.A. comprises two production plants, built in 
2003 and 2012 as greenfield projects in the 
Kostrzyn-Slubice SEZ. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI:

Established: 2002 
Number of employees: 1660 
Annual turnover: PLN 596,22 M 

Dashboards, door panels. Deski rozdzielcze, panele drzwiowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, Sweden. 

Companies, Institutions: Volkswagen, 
Volvo, Audi, Ford, Mercedes, Opel.

Kraj: Niemcy, Szwecja. 

Podmiot: Volkswagen, Volvo, Audi, Ford, 
Mercedes, Opel. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO TS 16949,

•  ISO 14001,

•  Ford Q1,

•  Kamerton 2008 Innovation Award,

•  H&S Aware Employer 2010,

•  Pearl of Polish Economy 2012

•  Large Pearls category. 

•  ISO TS 16949, 

•  ISO 14001, 

•  Ford Q1, 

•  Kamerton Innowacyjności 2008 r., 

•  Pracodawca Organizator Pracy 
Bezpiecznej 2010 r., 

•  Perła Polskiej Gospodarki 2012 r. - 
kategoria Duże Perły. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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FAZ s.c.
Andrzej Ficner,
Zbigniew Ficner

Wrociszów 47D 
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 68 355 56 71 
Fax +48 68 355 54 78 

faz@faz.pl

www.faz.pl 

Rok założenia firmy: 1991 
Liczba pracowników: 10 
Roczny obrót: 1,5 mln zł 

Produkcja figur dekoracyjnych z tworzywa 
sztucznego oraz laminatów, internetowa 
sprzedaż figur. 

Production of decorative figures made of 
synthetic materials and laminate, online shop 
with product catalog. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1991 
Number of employees: 10 
Annual turnover: PLN 1,5 M 

Advertising figures, figures of saints, human 
figures, Santa Claus, angels, dinosaurs, 
elephants, giraffes, rhinos, tigers, crocodiles, 
reindeers, cats, dogs, horses, cows, fish, 
sheep, goats, pigs, moles, birds, deers, roe 
deers, foxes, turtles, frogs, snowmen, ice-
creams, dwarves, baskets, vases, columns. 

Figury reklamowe, figury sakralne, postacie 
ludzkie, mikołaje, aniołki, dinozaury, słonie, 
żyrafy, nosorożce, tygrysy, krokodyle, 
renifery, koty, psy, konie, krowy, ryby, owce, 
kozy, świnie, krety, ptaki, sarny, jelenie, lisy, 
żółwie, żaby, bałwany, lody, krasnale, 
koszyki, wazony, kolumny. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: all over Europe 

Companies, Institutions: retailers, shops. 

Kraj: cała Europa 

Podmiot: hurtownie, sklepy. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

37



P.W.
Masterchem S.J.

ul. 22 Lipca 86d 
66-015 Przylep

Tel. +48 68 324 08 56 
Fax +48 68 324 08 59 

info@mch.com.pl

www.mch.com.pl 

Rok założenia firmy: 1999 
Liczba pracowników: 98 

Firma jest jednym z czołowych polskich 
producentów opakowań i preform PET do 
chemi i  gospodarczej,  kosmetyków, 
artykułów spożywczych oraz wyrobów 
farmaceutycznych i suplementów diety. 

The company is one of the leading producers 
of packaging and PET-preforms used in 
household cleaning products, cosmetics, 
food products, pharmaceuticals and diet 
supplements. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1999 
Number of employees: 98 

PET packaging of the following categories of 
products: cosmetics, pharmaceuticals, 
chemistry, food jars, alcohol, package tops, 
PET-preforms.

O p a k o w a n i a  P E T:  k o s m e t y c z n e ,  
farmaceutyczne, chemiczne, słoiki na 
żywność, a lkoholowe, nakrętki  do 
produkowanych opakowań, Preformy PET.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: all over Europe. Kraj: cała Europa.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008, 

•  ISO 15378:2007, 

•  ISO 15593:2010, 

•  Gazele Biznesu, 

•  Dun & Bradstreet Poland Business 
Reliability Certificate, 

•  Art of Packaging 2012 runner-up for the 
Bu588 bottle. 

•  ISO 9001:2008, 

•  ISO 15378:2007, 

•  ISO 15593:2010, 

•  Gazele Biznesu, 

•  Certyfikat wiarygodności biznesowej 
według Dun & Bradstreet Poland, 

•  Wyróżnienie 2012 Art of Packaging 
2012 za butelkę o symbolu Bu588. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
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Poli-Eco
Tworzywa
Sztuczne Ltd.

ul. Zwycięzców 7 
68-200 Żary

Tel. +48 68 478 44 00 
Fax +48 68 478 44 01 

sekretariat@poli-eco.pl 
marketing@poli-eco.pl

www.korner.eu 

Rok założenia firmy: 2001 
Liczba pracowników: 360 
Roczny obrót: 60 mln zł 

Producent wyrobów wykończeniowych z PVC 
oferowanych pod marką Korner. Produkcja w 
nowoczesnym parku maszyn odbywa się w 
najwyższych europejskich standardach pod 
nadzorem wykwalifikowanej kadry. Zarówno listwy 
przypodłogowe, jak i przyblatowe posiadają dobrane 
kolorystycznie akcesor ia wykończeniowe 
dopasowane do każdego typu listwy. Obrzeża marki 
Korner to bogata kompozycja barw, połączona z 
doskonałym dopasowaniem do czołówki płyt na 
rynku europejskim. 

We offer Korner PVC slats. The production plant is 
located in a machine park, where the production 
process is carried out according to the strictest 
European standards and with highly qualified staff. 
Both the floor slats and the table-top slats are 
accompanied by accessories that match the color of a 
slate. Korner furniture edge bandings are offered in 
many colors, created with the most popular slat 
brands in mind. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2001 
Number of employees: 360 
Annual turnover: PLN 60 M

Korner floor slats, high slats, low slats, with elastic 
edge and traditional wood-like slats: LP60, LP55 
veneered, LP55 painted, LP52, LP48,  LP50, softslat, 
quarter round block, KornerFlex®, KORNER 
furniture profiles- table-top slats, furniture edge 
bandings and plinth profiles, we also offer pure 
aluminum slats. The table-top elastic slats include 
LB23, LB37, Raffinata, LB40, LB 32-33-34, plinth slat, 
ALTO plinth, cooling gasket, cabin profiles. 

Listwy przypodłogowe marki Korner, listwy wysokie, 
niskie z elastyczną krawędzią oraz tradycyjne listwy 
do złudzenia imitujące drewno: LP60, LP55 
okleinowana, LP55 malowana, LP52, LP48, LP50, 
listwa miękka, Ćwierćwałek, KornerFlex®, profile 
meblowe marki KORNER - listwy przyblatowe, 
obrzeża meblowe oraz profile cokołowe, w ofercie 
można znaleźć listwy z czystego aluminium. W skład 
listew przyblatowych z elastycznymi krawędziami 
wchodzą LB23, LB37, Raffinata, LB40, LB 32-33-34, 
listwa cokołowa, cokół ALTO, uszczelki chłodnicze i 
profile kabinowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Russia, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Moldova, 
Azerbaijan, The Czech Republic, Slovakia, Hungary, 
Romania, Bulgaria, Greece, Germany, Uzbekistan, 
Georgia.

Kraj: Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, 
Ukraina, Kazachstan, Mołdawia, Azerbejdżan, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, 
Niemcy, Uzbekistan, Gruzja.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008, PN-EN ISO 9001:2009,

•  LP Certificate, LB, LU 16, 

•  furniture edge bandings H&S Certificate 

•  TÜV International Certificate, 

•  Homologation certificate PVC - Ukraine, 

•  Quality management system - Ukraine. 

•  ISO 9001:2008, PN-EN ISO 9001:2009

•  Atest higieniczny LP, LB, LU 16,

•  Atest higieniczny obrzeża,

 •  Certyfikat TÜV International Certification

•  Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością - 
Ukraina. 

•  Certyfikat zgodności PVC - Ukraina.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Saint - Gobain
Glass Polska Ltd.
Euroveder
Żary Branch
Oddział Żary

Euroveder Żary Branch
ul. Szklarska 27 
68-200 Żary 

Tel. +48 68 36 33 810 
Fax +48 68 36 33 815

www.euroveder.com 

Rok założenia firmy: 1997 
Liczba pracowników: 204 

Saint-Gobain Glass Polska Sp z o.o. 
Euroveder Oddział Żary powstała w 1997 
roku. Firma dostarcza swoje wyroby do 
wiodących producentów sprzętu AGD w całej 
Europie. Dywizja Euroveder skupia 4 zakłady 
rozmieszczone w Europie i obu Amerykach. 

Żary Branch was established in 1997. The 
company supplies product to the leading 
household appliances producers all over 
Europe. Euroveder  Division consists 4 
production plants located in Europe and both 
Americas. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1997 
Number of employees: 204 

Cooker window glasses: internal glasses 
reducing the heat loss, external glasses,  
covers, control panel glasses,

Glass fridge shelves: regular, with plastic 
clips, coinjected glasses.

Szyby do kuchenek: szyby wewnętrzne 
redukujące przepuszczalność cieplną, szyby 
zewnętrzne, nakrywy, szyby do paneli 
sterujących, 

Półki szklane do lodówek: zwykłe, z klipsami z 
tworzywa sztucznego, z obtryskiem z 
tworzywa sztucznego. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Leading European household appliances 
producers. 

Wiodący producenci sprzętu AGD w całej 
Europie. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001, 14001 Certificates. •  Certyfikaty systemów zarządzania ISO 
9001, 14001. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Saint-Gobain
Sekurit HanGlas
Polska Ltd.
Żary Plant 
Zakład w Żarach

ul. Szklarska 27 
68-205 Żary

Tel. +48 68 363 31 03 
Fax +48 68 363 31 99 

sekurit-zary@saint-gobain.com

www.saint-gobain.pl 

Rok założenia firmy: 1904 
Liczba pracowników: 535 

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska jest 
producentem szyb do samochodów i 
pojazdów użytkowych, prowadzącym 
d z i a ł a l n o ś ć  w  dw ó ch  z a k ł a d a ch  
produkcyjnych: w Dąbrowie Górniczej i 
Żarach (Kunice). SGSHP w Żarach powstał w 
1994 r., a jego historia sięga 1904 r., kiedy to 
powstała Huta Szkła Okiennego w Kunicach. 
Firma dostarcza produkty i usługi o wysokiej 
wartości dodanej. Dla kierowców i ich 
pasażerów, oznacza to po prostu doskonałe 
wrażenia z jazdy, większy komfort i 
bezpieczeństwo. 

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Poland is a 
producer of glass for cars and transport 
vehicles, which runs the business in two 
Plants: Dąbrowa Górnicza and Żary (Kunice). 
SGSHP in Żary was established in 1994 but its 
history starts in 1904 when the Window 
Glassworks in Kunice was created. Company 
gives the high quality products and services. 
For the drivers and their passengers it means 
just the perfect feelings from journey, more 
comfort and safety.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1904 
Number of employees: 535 

Acoustic glass, glass absorbing the warm, 
darken glass, electrochromatic glass, heating 
g l a s s ,  h y d r o p h o b i c a l  g l a s s ,   
laminated glass.

Szyby akustyczne, szyby pochłaniające 
ciepło, szyby przyciemniane, szyby 
elektrochromatyczne, szyby ogrzewane, 
szyby hydrofobiczne, szyby laminowane. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Companies, Institutions: Daimler, 
Bombardier, Siemens,  MAN, EvoBus, Iveco, 
Agco, Volvo. 

Podmiot: Daimler, Bombardier, Siemens, 
MAN, EvoBus, Iveco, Agco, Volvo. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001 Certificate, 

•  ISO 14001/EN Certificate, 

•  TS 16949 Certificate, 

•  OHSAS 18001 Certificate, 

•  IRIS Certificate, 

•  Best “Employer – organizer of safe 
work” delivered by Polish National Labor 
Inspection.

•  Certyfikat ISO 9001, 

•  Certyfikat ISO 14001/EN, 

•  Certyfikat TS 16949, 

•  Certyfikat OHSAS 18001, 

•  Certyfikat IRIS, 

•  Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy w 
XVIII edycji konkursu: „Pracodawca-
organizator pracy bezpiecznej”. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Technochem S.C.

ul. Przyszłości 15 
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 68 356 12 46 
Fax +48 68 356 12 46 

technochem@technochem.com.pl

www.technochem.com.pl 

Rok założenia firmy: 1995 
Liczba pracowników: 10 
Roczny obrót: 1,69 mln zł 

Firma Technochem to gwarancja otrzymania 
wysokiej jakości produktów, wykonanych 
według indywidualnych projektów. 
Wieloletnie doświadczenie pozwala spełniać 
oczekiwania każdego Klienta. 

When ordering with Technochem, you are 
guartaneed a high-quality tailor-made 
products. Many years of experience means 
that we are able to meet the needs of the 
most demanding clients. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1995 
Number of employees: 10 
Annual turnover: PLN 1,69 M 

Cl imbing wal ls, s l ides, playground 
equipment, products for automotive industry. 

Ściany wspinaczkowe, zjeżdżalnie, elementy 
wyposażenia placów zabaw, podzespoły 
produktów w przemyśle motoryzacyjnym. 

PRODUCTS: PRODUKTY:

Countries: Poland, Germany. Kraj: Polska, Niemcy. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Extreme Sport 2003 Wrocław Most 
Interesting Product, 

•  Second prize: the Most Interesting 
Sport Facilities Equipment Warszawa 
2004, 

•  The Most Interesting Extreme Sports 
Product, Adrenaline Rush Wrocław 
2006.

•  Najciekawszy produkt Extreme Sport 
2003 Wrocław, 

•  Najlepszy produkt targowy w kategorii 
Wyposażanie Obiektów Sportowych II 
Miejsce Warszawa 2004 r., 

•  Najlepszy produkt targowy w kategorii 
Sportów Ekstremalnych - Skok 
Adrenaliny, Wrocław 2006 r.  

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Vitrosilicon S.A. 

ul. Żagańska 27 
68-120 Iłowa 

Tel. +48 68 36 00 747 
Fax +48 68 36 00 700 

vitro@vitrosilicon.com.pl

www.vitrosilicon.com.pl 

Vitrosilicon S.A. należy do dużej polskiej 
Grupy Chemicznej Ciech. Jest producentem 
wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz 
produktów chemicznych. 

Vitrosilicon S.A., a part of Ciech Chemical 
Group,  offers chemistry and glass-smelting 
products.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1988 
Number of employees: 600 
Annual turnover: PLN 150 M 

Glass packaging such as jars and candle glass 
covers, sodium and potassium silicates, 
sodium and potassium water glass. 

Opakowania szklane typu słoje i lampiony do 
zniczy, szklisty krzemian sodu i potasu, szkło 
wodne sodowe i potasowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, Slovenia, Slovakia, 
Ireland, Italy, Hungary, Bulgaria, Greece, 
Romania, Spain, Lithuania, Portugal, Croatia, 
Finland, Ukraine, Uruguay, Curacao, Dutch 
Antiles, Brazil, Mexico, Algeria, Kuwait, 
Russia, Tunisia, Egypt, Morocco. 

Kraj: Niemcy, Słowenia, Słowacja, Irlandia, 
Włochy, Węgry, Bułgaria, Grecja, Rumunia, 
Hiszpania, Litwa, Portugalia, Chorwacja, 
Finlandia, Ukraina, Urugwaj, Curacao, Antyle 
Holenderskie, Brazylia, Meksyk, Algieria, 
Kuwejt, Rosja, Tunezja, Egipt, Maroko. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Integrated Management System 
certified by ISO 9001:2008 and ISO 
14001. 

•  Zintegrowany System Zarządzania 
zgodny z normami: ISO 9001:2008 oraz 
ISO 14001. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Rok założenia firmy: 1988 
Liczba pracowników: 600 
Roczny obrót: 150 mln zł 



Zakłady
Przemysłu
Chemicznego
Spółdzielnia Pracy
„GUMOPLAST”

ul. Magazynowa 1 
69-200 Sulęcin 

Tel. +48 95 755 24 11 do 15 
Fax +48 95 755 24 14 

biuro@gumoplast.pl

www.gumoplast.pl 

Rok założenia firmy: 1958 
Liczba pracowników: 66 
Roczny obrót: 10 mln zł 

Produkcja wyrobów gumowych. Około 60% 
naszej produkcji stanowi eksport. 

Chemical Production Plants „GUMOPLAST” 
Cooperative offers rubber products, about 
60% of which are sold outside Poland. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1996 
Number of employees: over 500 
Annual turnover: PLN 240 M 

Rubber boards used in sealing:  SBR, NBR, 
CR, EPDM, durable. 

Rubber floor coverings with burrs: NARROW 
BURR, BROAD BURRS.  smoked meat, 
delicatessen.

Płyty gumowe uszczelniające : SBR, NBR, CR, 
EPDM, TRUDNOŚCIERALNE. 

Wykładziny gumowe ryflowane : DROBNY 
RYFEL, SZEROKI RYFEL. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: France, The Czech Republic, 
Germany, Slovenia, the Benelux countries, 
the Arab countries. 

Kraj: Francja, Czechy, Niemcy, Słowenia, 
Benelux, kraje Arabskie. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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BRANŻA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA, PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ PRZETWÓRSTWO METALI

CONSTRUCTION INDUSTRY, MACHINE AND EQUIPMENT
PRODUCTION AND METALWORKING



AE Group
Polska Ltd.

ul. Jedności Robotniczej 3 
66-500 Strzelce Krajeńskie 

Tel. +48 95 763 00 00 
Fax +48 95 763 14 73 

aepl@ae-group.de

www.ae-group.pl 

Rok założenia firmy: 2002 
Liczba pracowników: 258 
Roczny obrót: 90,79 mln zł 

Dostawca gotowych do montażu części i 
komponentów a luminiowych odlewanych 
ciśnieniowo, przede wszystkim dla przemysłu 
motoryzacyjnego i  jego poddostawców. 
Wytwarzamy części dla przemysłu samochodowego, 
zatrudniając ok. 260 pracowników, na powierzchni 
produkcyjnej i logistycznej wynoszącej 7000 m2 
(możliwości rozbudowy sięgają ok. 70 000 m2). W 
oddziale realizowane są poszczególne, kompletne 
etapy produkcyjne (po procesie odlewania), 
zaczynając od wykrawania, poprzez obróbkę 
powierzchniową, na obróbce mechanicznej kończąc. 
P roces  p rodukcy jny  s i ęga  od  ob róbk i  
konwencjonalnej po obróbkę na obrabiarkach 
s t e r o wa ny c h  n u m e r y c z n i e ,  c z ę ś c i o w o  
zrobotyzowanych.

We are a supplier of ready to use aluminum parts and 
components pressure cast for automotive industry. 
Our 260 employees work in a 700m2 area plant (that 
can be enlarged to 7000m2) producing car parts for 
the automotive industry. 

The branch is responsible for the ubsequent phases 
(after casting) of product development, from cutting 
and surface processing to machining. The production 
involves conventional processing as well as with 
partially automated, numerically controlled 
machines. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2002 
Number of employees: 258 
Annual turnover: PLN 90,79 M 

Kraj: Niemcy 

Podmiot: WABCO, ZF, Daimler, GM, Audi, MAHLE, 
BMW, VW, RECARO, Continental, Punch, Haldex, 
Opel, Porsche, BorgWarner, cognetas, MAGNA 
DRIVERTRAIN, BOSCH. 

Countries: Germany 

Companies, Institutions: WABCO, ZF, Daimler, 
GM, Audi, MAHLE, BMW, VW, RECARO, Continental, 
Punch,  Haldex, Opel, Porsche, BorgWarner, 
cognetas, MAGNA DRIVERTRAIN, BOSCH. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Nagroda Euro Targi „Innowacyjny Pakiet 
Produktów Spełniających Transgraniczny 
Charakter Produkcji i Norm UE” 2006 r., 

•  Ranking Firm Województwa Lubuskiego 2006 
- I miejsce w kategori i  nakładów 
inwestycyjnych w grupie firm zatrudniających 
powyżej 50 pracowników 2006 r., 

•  Gazela Biznesu za zajęcie I miejsca w 
województwie lubuskim 2007 r. , 

•  Ranking Firm Województwa Lubuskiego 2007 
- IV miejsce w grupie firm zatrudniających 
powyżej 50 pracowników 2007 r., 

•  „Puls Biznesu” potwierdzenie przynależności 
firmy do elitarnego klubu Gazel Biznesu - 
grona najdynamiczniej rozwijających się firm 
2008 r., 

•  IV edycja konkursu „Lubuski Lider Biznesu” - 
wyróżnienie 2012 r. 

•  „Innovative Product Package Consistent with 
Cross-border character of Production and EU 
Standards" Award, Euro Fair 2006, 

•  Ranking of Lubuskie Companies 2006 - 
Investment, First Prize among companies with 
more than 50 employees, 

•  Gazela Biznesu for the First Prize in Lubuskie 
2007, 

•  Ranking of Lubuskie Companies 2007 - Fourth 
Place among companies with more than 50 
employees, 

•  „Puls Biznesu” 2008 Award - a confirmation 
that AE Group Polska is one of the most 
dynamic companies, 

•  Lubuskie Business Leader 2012 - a runner up.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

Elementy strukturalne do samochodów osobowych, 
płyty zaworów i płyty sterowania automatycznych,
i bezstopniowych skrzyń biegów, korpusy 
kołnierzowe. 

PRODUKTY: 
Structural elements used in passenger cars, valve 
boards and control boards for automatic and stepless 
gearboxes, collar bodies. 

PRODUCTS: 
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AM OKNA

ul. Podmiejska 21a 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

Tel. +48 95 727 85 61 
Fax +48 95 727 85 62 

info@amokna.eu

www.amokna.eu 

Rok założenia firmy: 2000 
Liczba pracowników: 80 
Roczny obrót: 17 mln zł 

AM Okna zajmuje się produkcją okien i drzwi 
PCV z profilu ALUPLAST.

Naszym atutem jest solidnie i bardzo 
estetyczne wykonanie wszystkich naszych 
produktów. Podstawowym naszym zadaniem 
jest służenie Klientom i sprostanie ich 
wymaganiom oraz oczekiwaniom. 

AM Okna manufactures PVC windows and 
doors made of the ALUPLAST profile. 

Our stength lies in reliability and high esthetic 
value of all our products. Our mission is to 
serve the clients and to meet all their needs 
and expectactions. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2000 
Number of employees: 80 
Annual turnover: PLN 17 M 

IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL 8000, 
ENERGETO 8000, aluminum carpentry.

IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL 8000, 
Energeto 8000, stolarka aluminiowa.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, The Czech 
Republic, Sweden. 

Kraj: Polska, Niemcy, Czechy, Szwecja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Lubuskie Business Leader 2009, 2010, 
2011, medium companies. 

•  Lubuski Lider Biznesu Średnie 
przedsiębiorstwa 2009, 2010, 2011. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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BAPRO-MET
Ltd.

Błotnica 1 
66-540 Stare Kurowo

tel. +48 95 763 92 35 
Fax +48 95 763 92 34 

jmuzyka@bapro-met.com.pl
hmlynska@bapro-met.com.pl

www.bapro-met.com.pl 

Rok założenia firmy: 1997 
Liczba pracowników: 68 
Roczny obrót: ok. 3,3 mln euro 

Firma Bapro-Met Sp. z o.o. funkcjonuje na 
rynku gospodarczym od 15 lat, wykonując 
usługi spawalnicze i obróbkę metalu. W 
p r z e c i ą g u  t e g o  o k r e s u  s p ó ł k a  
wyspecjalizowała się w produkcji elementów 
i konstrukcji metalowych do łóżek 
rehabilitacyjnych, jednakże mając na uwadze 
potrzeby rynku, systematycznie rozszerzając 
zakres swoich usług. 

Bapro-Met Ltd. was established 15 years ago. 
It provides welding and metalwork services. 

During that time the company has specialized 
in production of metal elements and metal 
constructions for rehabilitation beds, but 
taking into account clients' suggestions we 
are systematically enlarging the scope of our 
services. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1997 
Number of employees: 68 
Annual turnover: ca. EUR 3,3 M 

Steel elements and constructions for hospital 
and rehabilitation beds, heater covers, tailor-
made steel elements in accordance with 
customer's suggestions. 

Konstrukcje i elementy stalowe do łóżek 
szpitalnych i rehabilitacyjnych, osłony 
grzejników, elementy stalowe według 
dokumentacji klienta. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany 

Companies, Institutions: Wissner-
Bosserhoff GmbH.

Kraj: Niemcy 

Podmiot: Wissner-Bosserhoff GmbH.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Business Reliability Certificate 2011, 

•  We are in the process of implementing 
ISO 9001:2009 Certificate,

•  Since 09-30-2010 we are a part of the 
Reliable Company program.

•  F i r m a  o t r z y m a ł a  C e r t y f i k a t  
Wiarygodności Biznesowej za rok 2011, 

•  Obecnie firma wdraża ISO 9001:2009, 

•  Od 30-09-2010 r. nieprzerwanie 
uczestniczy w programie Rzetelna 
Firma. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Dobrowolski
Ltd.

ul. Obronców Warszawy 26a 
67-400 Wschowa 

Tel. +48 65 540 36 14 
Fax +48 65 540 36 18 

mail@dobrowolski.com.pl

www.dobrowolski.com.pl 

Rok założenia firmy: 1998 
Liczba pracowników: 70 
Roczny obrót: 38,76 mln zł 

Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz 
serwis pojazdów i urządzeń specjalnych do 
utrzymania dróg, mostów, lotnisk, 
gospodarki komunalnej, wodociągów i innych 
pokrewnych. 

Design, production, sales and service of 
special-purpose vehicles and equipment used 
in road, bridge, airport, water pipelines and 
sewage maintenance. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1998 
Number of employees: 70 
Annual turnover: PLN 38,76 M 

Equipment used in winter maintenance of 
pavements, roads or airport surfaces, 
hydraulic refuse collection trucks small and 
large, street and pavement sweepers, 
special-purpose car cisterns, fuel and plane 
tankage cisterns for the Polish Ministry of 
Defense.

Sprzęt do zimowego utrzymania chodników, 
dróg, placów i płyt lotniskowych, śmieciarki 
hydrauliczne wielko i małogabarytowe, 
zamiatark i  u l i czne i  chodn ikowe,  
specjalistyczne cysterny samochodowe, 
cysterny do transportu paliw i tankowania 
samolotów wojskowych dla MON. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, The Czech Republic, 
Romania, Lithuania, Latvia, Russia, Poland. 

Companies, Institutions: Administrations 
of District and Regional Roads, General 
Administration of Roads and Highways, 
Airports, the Ministry of Defense and NATO, 
Communal Administration, Water Pipelines 
and Sewage System Administration.

Kraj: Niemcy, Czechy, Rumunia, Litwa, 
Łotwa, Rosja, Polska. 

Podmiot: Zarządy Dróg Powiatowych i 
Wojewódzkich, Dyrekcja Generalna Dróg i 
Autostrad, Porty Lotnicze, Ministerstwo 
Obrony Narodowej i NATO, Gospodarka 
Komunalna, Wodociągi i Kanalizacja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  AQAP 2110: 2009,

•  ISO 9001:2008, 

•  MTP Gold Medal for ORION Sprinkler. 

•  AQAP 2110: 2009, 

•  ISO 9001:2008, 

•  Złoty Medal MTP za posypywarkę 
ORION. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Fabryka
Maszyn
do Drewna
GOMAD Ltd.

ul. Kosynierów Gdyńskich 56 
66-400 Gorzów Wlkp. 

Tel. +48 95 722 60 61 
Fax +48 95 720 49 25 

gomad@gomad.com.pl

www.gomad.com.pl 

Rok założenia firmy: 1952 
Liczba pracowników: 70 
Roczny obrót: 6 mln zł 

FMD GOMAD jest jednym z liderów na rynku 
producentów maszyn do obróbki drewna i 
materiałów drewnopochodnych. Najwyższej 
jakości obrabiarki zadaniowe i automaty 
GOMAD-u są autorskimi konstrukcjami firmy i 
powstają w zakładach w Gorzowie Wlkp. 

FMD GOMAD is one of the leading producers 
of wood- and wood-like machining 
equipment. 

We offer original GOMAD machines 
constructed in production plants in Gorzów 
Wielkopolski.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1952 
Number of employees: 70 
Annual turnover: PLN 6 M 

Spindle moulders and routers, multi-spindle 
drilling machines, drilling-milling machines, 
tenoners ,  CNC mi l l i ng  mach ines ,  
thicknessing machines, hydraulic presses and 
machine tools tailor-made according to 
client's needs. 

Frezarki dolno- i górno-wrzecionowe, 
wiertarki wielowrzecionowe, wiertarko-
f rezark i ,  czop iark i ,  f rezark i  CNC,  
grubościówki, prasy pneumatyczne oraz 
obrabiarki specjalne projektowane na 
indywidualne zamówienia. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Ukraine, Lithuania, 
Russia, Germany. 

Companies, Institutions: Swedwood, 
BRW, Forte. 

Kraj: Polska, Ukraina, Litwa, Rosja, Niemcy. 

Podmiot: Swedwood, BRW, Forte. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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High Tech
Mechatronics
Poland

ul. Gen. Fieldorfa-Nila 20 
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 95 725 61 60 
Fax +48 95 725 61 70 

info@htmpoland.pl

www.htmpoland.pl 

Rok założenia firmy: 2007 
Liczba pracowników: 22 
Roczny obrót: 5 mln zł 

Projektowanie i produkcja maszyn 
specjalnych; produkcja części zamiennych; 
elektrodrążenie; skrawanie i frezowanie CNC 
(oraz tradycyjne); szlifowanie; gwintowanie; 
wiercenie; konstruowanie; ślusarstwo. 

Design and production of special purpose 
equipment;  spares and repairs; electro-
machining; CNC and traditional cutting and 
milling;  grinding; rifling; drilling; 
constructing; ironwork. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2007 
Number of employees: 22 
Annual turnover: PLN 5 M 

Countries: The Netherlands. Kraj: Holandia.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  implementing ISO 9001. •  w trakcie certyfikacji ISO 9001.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO:
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HOLDING
-ZREMB
Gorzów S.A.

ul. Fabryczna 13-17 
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 95 720 82 80 
Fax +48 95 7 28 25 45 

info@holding-zremb.pl

www.holding-zremb.pl 

Rok założenia firmy: 1994 
Liczba pracownik6w: 365 
Roczny obrót: 59 mln zł 

„HOLDING-ZREMB Gorzów” S.A. jest spółką 
powstałą w 1994 r w wyniku przekształceń 
kapitałowych ZREMB-GORZÓW Spółka z o.o., której 
tradycje sięgają 1955 roku. Zatrudnia około 350 
pracowników w oddziałach: MEPROZET-
DREZDENKO, METPOL-BARLINEK i REMBUD-
ZREMB. Struktura firmy umożliwia oferowanie 
szerokiego zakresu wyrobów i usług począwszy od 
konstrukcji stalowych mostów, wiaduktów, 
przepustnic energetycznych, konstrukcji hal 
przemysłowych, konstrukcji offshorowych, 
wyposażenia hut i elektrowni, konstrukcji dla 
przemysłu okrętowego, konstrukcji stalowych 
suwnic i dźwigów, urządzeń wyposażenia ferm 
hodowlanych i wózków do kwiatów. Przedmiotem 
działalności firmy jest również montaż urządzeń i 
konstrukcji stalowych oraz generalne wykonawstwo 
obiektów rolniczych i przemysłowych. 

„HOLDING-ZREMB Gorzów” S.A. was established in 
1994 as a result of transformation of ZREMB-
GORZÓW Ltd. with traditions reaching 1955. The 
company employs 350 workers, split into following 
branches: MEPROZET-DREZDENKO, METPOL-
BARLINEK and REMBUD-ZREMB. The company's 
structure allows focusing on a broader range of 
products and services including steel constructions in 
bridges, viaducts, energetic valves, industrial halls, 
off-shore constructions, foundry and power station 
equipment, constructions for the shipping industry, 
steel constructions in cranes and overhead cranes, 
industrial farm equipment and flower trolleys. 

The company offers also installation of steel 
constructions and equipment and general 
maintenance of agricultural and industrial units. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1994 
Number of employees: 365 
Annual turnover: PLN 59 M 

Overhead cranes, steel construction, asphalt mixer 
elements, valves, industrial farm equipment, 
grippers, transportation platforms, foundry 
equipment, transportation elements for wind 
turbines. 

Suwnice, konstrukcje stalowe, elementy mieszalni 
asfaltów, przepustnice, urządzenia do wyposażenia 
ferm hodowlanych, chwytaki ,  p lat formy 
transportowe, elementy wyposażenia hut, elementy 
transportowe dla turbin wiatrowych. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Finland, Germany, Denmark, Poland,  
The Netherlands, Belgium. 

Kraj: Finlandia, Niemcy, Dania, Polska, Holandia, 
Belgia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Lubuskie Business Leader,

•  PN-EN ISO 9001-2009, 

•  PN-EN ISO 3834-2-2007, 

•  PN-EN 1090-1:2009, 

•  DIN 18800-7. 

•  Certyfikaty Lubuskiego Lidera Biznesu, 

•  PN-EN ISO 9001-2009, 

•  PN-EN ISO 3834-2-2007, 

•  PN-EN 1090-1:2009, 

•  DIN 18800-7. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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HOLDING
ZREMB
Gorzów S.A.
MEPROZET
DREZDENKO BRANCH
 
Oddział MEPROZET
DREZDENKO 

Al. Piastów 19 
66-530 Drezdenko

Tel. +48 95 762 04 46 
Fax +48 95 762 05 80 

meprozet-drezdenko@meprozet.net

www.meprozet.net 

Rok założenia firmy: 1971 
Liczba pracowników: 115 
Roczny obrót: 25 mln zł 

Oddział specjalizuje się w wykonawstwie 
konstrukcji metalowych, głównie stalowych 
spawanych: elementów stanowiących ciągi 
komunikacyjne, elementów wyposażenia 
obiektów inwentarskich oraz produktów 
mających zastosowanie w przemyśle 
budowlanym. Produkcja na podstawie 
dokumentacji klienta. 

The branch specializes in metal (mainly steel) 
welded constructions: parts of transport 
routes, stable equipment, construction site 
equipment. Production of tailor-made 
elements in accordance with customer's 
suggestions. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1971r. 
Number of employees: 115 
Annual turnover: PLN 25 M 

Light steel constructions, elements of 
overhead cranes (transport routes stairs, 
metal railings and guard rails), industrial farm 
equipment (coop, partitions ladders etc.), 
construction site equipment. 

Lekkie konstrukcje stalowe stanowiące 
osprzęt suwnic portowych (m.in. ciągi 
komunikacyjne schody, barierki, balustrady i 
poręcze metalowe), elementy wyposażenia 
ferm hodowlanych (kojce, przegrody, drabiny 
itp.), produkty wykorzystywane w przemyśle 
budowlanym. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Finland, Poland, Germany. 

Companies, Institutions: companies 
selling overhead cranes and securing 
elements of construction sites as well as 
stable equipment. 

Kraj: Finlandia, Polska, Niemcy. 

Podmiot: przedsiębiorstwa sprzedające 
suwnice i elementy zabezpieczenia robót 
budowlanych oraz sprzedawcy elementów 
wyposażenia obiektów inwentarskich. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  PN-EN ISO 9001:2009,

 PN-EN ISO 3834-2:2007,

 PN-EN 1090-1:2009/AC:2010 Certificates, 

•  Lubuskie Business Leader, 

•  Forbes Diamonds, 

•  Gazela Biznesu Award, Wehikuł Czasu Award 

•  Reliable Employer Award. 

•  Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 
3834-2:2007, PN-EN 1090-1:2009/AC:2010, 

•  Certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu, 

•  Diamenty miesięcznika Forbes, 

•  Gazela Biznesu, Wehikuł Czasu, 

•  Solidny Pracodawca. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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JS INTEGRAL
Ltd.

ul. Ruciana 10 
66-004 Racula

Tel. +48 68 327 52 39 
Fax +48 68 327 52 39 

biuro@jsintegral.com.pl

www.jsintegral.com.pl 

Rok założenia firmy: 2006 
Liczba pracowników: 12 
Roczny obrót: 1,50 mln zł 

JSINTEGRAL prowadz i  dz ia ła lność  
p rodukcy jno—us ługową w b ranży  
elektrometalowej. Zakres działalności 
obejmuje produkcję urządzeń rozdzielczych 
n/n oraz skrzynek i obudów metalowych dla 
potrzeb górnictwa, budownictwa i przemysłu. 

JS NTEGRAL offers electro-metal production 
and services. The company is a producer of 
low voltage switchboards and metal casings 
and fittings for mining, construction and 
industry. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2006 
Number of employees: 12 
Annual turnover: PLN 1,50 M 

Low voltage switchboards, control panels and 
wire harnesses for mining equipment, metal 
casings and fittings for various purposes, gas 
cabinets, protective cabinets for firefighting 
equipment, casings for service risers and 
access doors, services: plastic metal 
machining and powder coating.

Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia, 
pulpity sterownicze i wiązki elektryczne do 
maszyn górniczych, skrzynki i obudowy 
metalowe do różnorodnych zastosowań, 
szafki gazowe, szafki ochronne na urządzenia 
p.poż., obudowy pionów i drzwiczki 
rewizyjne, usługi: obróbka plastyczna metalu 
i lakierowanie proszkowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Chile, The South African 
Republic, Pakistan, Kazakhstan, Turkey, 
Estonia. 

Companies, Institutions: JS INTEGRAL is 
a subcontractor in production of electric 
elements for a producer of mining equipment 
exported to the above mentioned countries. 

Kraj: Chile, RPA, Pakistan, Kazachstan, 
Turcja, Estonia. 

Podmiot: JS INTEGRAL jest podwykonawcą 
komponentów elektrycznych dla producenta 
maszyn górniczych, które eksportowane są 
do w/w krajów. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Quality management certificate ISO 
9001: 2009, 

•  Certificate of compliance (BBJ) No. 
Z/12/014/10 for control panels in 
mining vehicles.

•  Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 
9001: 2009, 

•  Certyf ikat Zgodności (BBJ) nr 
Z / 1 2 / 0 1 4 / 1 0  d o t .  p u l p i t ó w  
sterowniczych do wozów górniczych. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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LUG Light
Factory Ltd.

ul. Gorzowska 11 
65-127 Zielona Góra 

Tel. +48 68 45 33 200 
Fax +48 68 45 33 201 

lug@lug.com.pl

www.lug.com.pl 

Rok założenia firmy: 1989 
Liczba pracowników: 430 
Roczny obrót: 94 mln zł 

LUG Light Factory Sp. z o.o. to spółka 
należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A., 
dostawcy kompleksowych rozwiązań 
świetlnych, jednego z największych 
producentów opraw oświetleniowych w 
Polsce. LUG S.A. (spółka matka) notowana 
jest na rynku NewConnect. Obecnie eksport 
stanowi 49% rocznego obrotu Spółki. 

LUG Light Factory Ltd.   is a member of LUG 
S.A. capital group, a supplier of lighting 
solutions and one of the largest producer of 
luminaires LUG S.A. (mother company) is 
listed on the NewConnect market. Production 
for foreign clients consists 49% of the 
company's annual turnover. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1989 
Number of employees: 430 
Annual turnover: PLN 94 M 

A wide range of outdoors luminaires for 
building, street, gas station, parking, stadium 
illumination, a wide range of indoors 
luminaires for large area shop centers, 
markets, offices, cultural object and public 
access object illumination. 

Szeroka gama opraw zewnętrznych do 
iluminacji budynków, oświetlenia stacji paliw, 
ulic, parkingów, obiektów sportowych, 
szeroka gama opraw wnętrzowych do 
oświetlenia wielkopowierzchniowych galerii 
handlowych, sieci sprzedaży, biur, obiektów 
kulturalnych i użyteczności publicznej. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Western Europe, Russia, Baltic 
states,  Middle East, the Benelux countries. 

Kraj: Europa Zachodnia, Rosja, kraje 
nadbałtyckie, Bl iski Wschód, kraje 
Beneluksu. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Role Model 2012, 

•  EUROPEAN medal, 

•  Lubuskie Business Leader, 

•  ISO 9001:2008. 

•  DOBRY WZÓR 2012, 

•  Medal EUROPEJSKI, 

•  Lider Lubuskiego Biznesu, 

•  ISO 9001:2008. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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LUMEL S.A.

Słubicka 1 
65-127 Zielona Góra

Tel. +48 68 45 75 100 
Fax +48 68 45 75 508 

lumel@lumel.com.pl

www. lumel.com.pl

Rok założenia firmy: 1953 
Liczba pracowników: 600 
Roczny obrót: 85 mln zl 

LUMEL S.A. należy do czołowych 
europejskich producentów urządzeń 
automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych 
odlewów ciśnieniowych. Działamy na rynku 
od 1953 r. 

LUMEL S.A. is one of the leading European 
manufacturers of electrical automation 
devices and precise pressure castings. 
Established in 1953.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1953 
Number of employees: 600 
Annual turnover: PLN 85 M

Electrical automation devices used in 
measuring and processing, regulation and 
recording as well as in transmission and 
visualization of industrial processes, 
production and processing of precise 
aluminum pressure castings and production 
of casts and tools, services related to 
designing and production of automation 
systems, services related to SMT assembly 
and precision engineering.

Urządzenia automatyki przemysłowej 
przeznaczonej do pomiarów i przetwarzania, 
regulacji i rejestracji oraz transmisji i 
wizualizacji procesów przemysłowych, 
produkcja i obróbka precyzyjnych odlewów 
ciśnieniowych ze stopów aluminium oraz 
wykonawstwie form i narzędzi, usługi w 
zakresie projektowania i wykonawstwa 
systemów automatyki, usługi w zakresie 
montażu SMT i mechaniki precyzyjnej. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, France, The 
United Kingdom. 

Companies, Institutions: power industry,  
food industry, foundries, processing,  
automotive industry, wood industry etc. 

Kraj: Polska, Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania. 

Podmiot:  przemysł  energetyczny,  
spożywczy,  hutn iczy,  przetwórczy,  
samochodowy, hutniczy, drzewny, itp. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008; ISO 14001:2004: ISO/TS 
16949 Certificates

•  Awards: AUTOMATICON Automation and 
Measurement international Fair Gold Medal, 

•  President of Zielona Góra Award in Production 
Plant category, 

•  Forbes Diamonds runner-up, 

•  European Medal, 

•  „Good and ours” award. 

•  Certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004: 
ISO/TS 16949 

•  Nagrody: Złote medale na Międzynarodowych 
Targach -  Automatyk i  i  Pomiarów 
AUTOMATICON, 

•  Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta w 
kategorii „Przedsiębiorstwo produkcyjne”, 

•  Wyróżnienie w konkursie Diamenty Forbesa, 

•  Medal Europejski, 

•  Nagroda „NASZE DOBRE”. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Marmorin Ltd.

ul. Towarowa 4 
67-400 Wschowa

Tel. +48 65 549 68 50 
Fax +48 65 549 72 28 

office@marmorin.pl

www.marmorin.pl 

Rok założenia firmy: 1985 
Liczba pracowników: 245 

Stworzony przez rodzinę Hrabów Marmorin 
od ponad ćwierć wieku oferuje wyposażenie 
kuchni i łazienek. Wielokrotnie wyróżniane za 
design, wykonane w nowoczesnych 
technologiach produkty trafiają do odbiorców 
w niemal wszystkich częściach globu. 

Established more than twenty five years ago 
by the Hrab family, the Marmorin company 
offers kitchen and bathroom equipment. Our 
products, which won many design awards, 
are made using advanced technology. Our 
products are used in almost every country in 
the world. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1985 
Number of employees: 245 

Wash-basins, shower bases, sinks, bath tubs. umywalki, brodziki, zlewozmywaki, wanny. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, The United Kingdom, 
Russia, Ukraine, France, The Netherlands, 
Finland. 

Kraj: Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, 
Ukraina, Francja, Holandia, Finlandia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  PZH Certificate, LGA Hygiene Tested, 

•  ISO: 9001, 14001, 

•  Awards: Role Model 2012, product 
recommended for the Good Design 2011 
Contest, 

•  Finalist of Good Design 2010 Contest, 

•  Red Dot Design Award Honorable Mention 
2011, 

•  Must Have 2011, 2012, 

•  Top Design Award 2010, 2011, 

•  Bathroom the Choice of the Year 2010, 

•  Best in Poland, 

•  Runner up in the „i - Wielkopolska Innowacyjni 
dla Wielkopolski” contest organized by the 
Marshal's Office of the Greater Poland region. 

•  Atest higieniczny PZH, LGA Hygiene Tested, 

•  ISO: 9001, 14001, 

•  Nagrody: Dobry Wzór 2012, Produkt 
rekomendowany do konkursu Dobry Wzór 
2011, 

•  Finalista Konkursu Dobry Wzór 2010, 

•  Red Dot Design Award Honourable Mention 
2011, 

•  Must Have 2011, 2012, 

•  Top Design Award 2010, 2011, 

•  Łazienka Wybór Roku 2010, 

•  Najlepsze w Polsce, 

•  Wyróżnienie w konkursie „i - Wielkopolska 
Innowacyjni dla Wielkopolski” organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Meprozet
Stare Kurowo
Ltd.

ul. Kościuszki 49 
66-540 Stare Kurowo

Tel. +48 95 761 59 12 
Fax +48 95 761 50 75 

office@meprozet.com

www.mezopret.com 

Rok założenia firmy: 1961 
Liczba pracowników: 216 
Roczny obrót: 40 mln zł 

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych hal i wiat; 
usługi cynkowania ogniowego i temperaturowego z 
odwirowaniem oraz pasywacji; systemy ogrodzeń z 
siatki zgrzewanej; produkcja wyposażenia dla 
obiektów inwentarskich; obecnie trwają prace nad 
wdrożeniem nowego produktu: siłowni wiatrowej o 
pionowej osi obrotu. 

Production and assembly of steel constructions in 
halls and shelters, hot-dip and thermal centrifugal 
galvanization and passivation; fences made with 
welded mesh; stable equipment, work in progress to 
launch production of wind power plant equipment 
with the vertical axis design. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1961 
Number of employees: 216 
Annual turnover: PLN 40 M 

Steel constructions in halls and shelters for industry, 
trade and agriculture; feeding racks for cattle and 
sheep, fencing for cattle and pigs, fences made with 
welded mesh, complete stables for cattle, pallets, 
pallet tops, champignion boxes, sweepers and feed 
mills. 

Konstrukcje stalowe hal i wiat dla przemysłu handlu i 
rolnictwa; paśniki dla bydła i owiec, wygrodzenia dla 
bydła i trzody chlewnej, ogrodzenia z siatki 
zgrzewanej, kompletne obiekty do hodowli bydła, 
palety, nadstawki na drewniane palety, skrzynie do 
uprawy pieczarek, zamiatarki i zgarniacze pasz. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

•  C e r t i f i c a t e  o f  C o m p e t e n c e  N o .  
114/386/IV/2004 - welding, 

•  Certificate of Competence No. G 5700/02- 
2002 German market steel construction 
welding, 

•  Quality Certificate of Polish Galvanizing Society 
2009, 

•  The Most Innovative Companies Ranking, third 
place, 

•  quality of 2009 Meprozet fencing, 

•  quality of 2010 in Services category, 

•  Reliable Lubuskie Employer 2009 and 2010, 

•  Polish Product 2011, Gazeta Finansowa 

•  Lubuskie Business Leader 2012, third place 
among medium companies. 

•  Ś w i a d e c t w o  K w a l i f i k a c y j n e  n r  
114/386/IV/2004 - prace spawalnicze, 

•  Świadectwo Kwalifikacji nr G 5700/02- 2002 r. 
uprawniajqce do wykonywania czynności 
spawalniczych konstrukcji metalowych 
przeznaczonych na rynek Niemiec, 

•  Certyfikat Jakości Polskiego Towarzystwa 
Cynkowniczego - 2009, 

•  Certyfikat Innowacyjności - III miejsce w 
Rankingu Najbardziej lnnowacyjnych firm, 

•  Jakość roku 2009 za system ogrodzeń typu 
Meprozet, 

•  Jakość roku 2010 w kategorii usługa, 

•  Solidny Pracodawca Ziemi Lubuskiej 2009 i 
2010, 

•  Wyróżnienie przez Gazetę Finansową godłem 
Polish Product 2011, 

•  III miejsce w konkursie Lubuskiego Lidera 
Biznesu 2012 w kategori i średnich 
przedsiębiorstw. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

Countries: Germany, Denmark, Sweden, The 
Netherlands. 

Kraj: Niemcy, Dania, Szwecja, Holandia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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Mechanical
Plant "MESTIL"
Ltd.

ul. Walczaka 25 
66-407 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 95 733 35 06 
Fax +48 95 733 35 16 

marketing@mestil.pl

www.mestil.pl 

Rok założenia firmy: 1996 
Liczba pracowników: 157 
Roczny obrót: 26,7 mln zł 

Projektowanie i produkcja maszyn oraz linii 
t e chno l og i c znych  d l a  p r zemys łu :  
c h e m i c z n e g o ,  s a m o c h o d o w e g o ,  
oponiarskiego, papierniczego oraz przemysłu 
włókienniczego. Kompleksowe przenoszenie 
maszyn i fabryk. Obróka metali. 

Design and manufacturing of equipment and 
production lines for chemical automotive, 
tyre, paper and textile industry. We can take 
care of the entire process of moving of your 
equipment and production plants.

Metal machining. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1996 
Number of employees: 157 
Annual turnover: PLN 26,7 M 

Special purpose equipment, spares and 
repairs for the equipment, servicing 
platforms for railway industry, sediment 
dehydration presses, expanding shafts for 
paper and printing industries.

Maszyny specjalne, części zamienne i 
podzespoły do maszyn, platformy serwisowe 
dla przemysłu kolejowego, prasy do 
odwadniania osadów, wałki rozprężne dla 
przemysłu papierniczego i poligraficznego. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, France, The United 
Kingdom, USA. 

Kraj: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY:

•  PN-EN ISO 9001:2009, 

•  PN-EN ISO 3834-3:2007. 

•  PN-EN ISO 9001:2009, 

•  PN-EN ISO 3834-3:2007. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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M-S & PICO
Rusztowania
Ltd.

Borowina 60, k/Szprotawy 
67-320 Małomice

Tel. +48 68 376 81 18 (19) 
Fax +48 68 376 80 93 

biuro@mspico.pl

www.mspicorusztowania.pl 

Rok założenia firmy: 1992 
Liczba pracowników: 66 
Roczny obrót: 6,22 mln zł 

Produkcja konstrukcji stalowych do kolei 
niemieckich i polskich. Produkcja, sprzedaż, 
wynajem rusztowań budowlanych. 

Production of steel constructions for Polish 
and German railway. Manufacturing, sales 
and renting of scaffoldings. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1992 
Number of employees: 66 
Annual turnover: PLN 6,22 M 

Construction site scaffoldinds with PICO- 65 
and PICO- 100 frames, steel construction 
such as masts, steps, boxes, covers, H-4,1, 
parts for agricultural equipment. 

Services: scaffolding renting, assembly and 
disassembly, transportation: in Poland and in 
EU. 

Rusztowania budowlane o konstrukcji 
ramowej PICO- 65, PICO- 100, konstrukcje 
stalowe typu maszty, stopy, skrzynki, 
pokrywy, podesty H-4,1, części do maszyn 
rolniczych. 

Usługi: wynajem rusztowań, montaż
i  d e m o n t a ż ,  t r a n s p o r t  k r a j o w y
i międzynarodowy na terenie Unii 
Europejskiej. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, Poland. 

Companies, Institutions: construction 
and repair companies.

Kraj: Niemcy, Polska. 

Podmiot: Firmy Budowlano - Remontowe.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  B/02/018/10 Safety Certificate - 
IMBiGS- Warsaw, 

•  109/193/VII/2011 Certificate of 
Qualification - Welding Institute 
Gliwice, 

•  DIN EN ISO 3834-3 Certificate No 
859/11 - GSI/SLV Berlin, confirming 
welding qualifications, 

•  UE licence for national and international 
transportation- 5,5: 24 tonnes of load. 

•  Ce r ty f i ka t  Bezp ieczeńs twa  n r  
B/02/018/10 - IMBiGS- Warszawa, 

•  Świadectwo kwa l i f i kacy jne  nr  
109 /193 /V I I / 2011  -  I n s t y t u t  
Spawalnictwa w Gliwicach, 

•  Certyfikat (Zertyfikat) DIN EN ISO 
3834-3 nr 859/11 - GSI/SLV Berlin, dot. 
spełnienia wymagań jakościowych w 
spawalnictwie, 

•  Licencja UE na transport krajowy, 
międzynarodowy- 5,5 : 24 t.  
ładowności. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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PPH CLASSIC
Dorota
Szwabowicz 
CLASSIC-METAL

ul. Witosa 29 
68-200 Żary

Tel. +48 533 335 338 
Fax +48 68 470 71 68 

classic-metal@classic-metal.pl

www.classic-metal.pl 

Rok założenia firmy: CLASSIC: 1991
(CLASSIC-METAL: 2008) 
Liczba pracowników: CLASSIC: 130
(CLASSIC-METAL: 30) 
Roczny obrót: CLASSIC-METAL: 10 mln zł 

CLASSIC-METAL oferuje swoje usługi w 
zakresie projektowania, produkcji i montażu 
urządzeń przemysłowych i konstrukcji 
stalowych. Specjalizuje się głównie w 
budowie systemów transportowych i 
automatyzacji procesów technologicznych w 
fabrykach. Firma realizuje kompleksowo 
projekty w oparciu o opracowania własne, jak 
również na podstawie dokumentacji 
powierzonej. 

CLASSIC-METAL designs, manufactures and 
assembles industrial equipment and steel 
constructions. We specialize in construction 
of transportation systems and automating 
technological processes in factories. We 
realize projects based on own design as well 
as on documentation supplied by the client. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: CLASSIC: 1991
(CLASSIC-METAL: 2008) 
Number of employees: CLASSIC: 130
(CLASSIC-METAL: 30) 
Annual turnover: PLN CLASSIC-METAL:  10 M 

Technological lines equipment: conveyors, 
steel constructions, sound-proof fencing and 
panels, gates and industrial doors, 
manipulators, lifts, jacks, hydraulic tables, 
magnetic separators, gravity tables, tools. 

Wyposażenie l inii technologicznych: 
przenośniki, konstrukcje stalowe, ogrodzenia 
i panele dźwiękochłonne, bramy i drzwi 
przemysłowe, manipulatory, windy, 
podnośniki, stoły hydrauliczne, separatory 
magnetyczne, stoły grawitacyjne, narzędzia. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Spain, France, Germany, The 
South African Republic, Russia, Argentina, 
Brazil, Sweden. 

Companies, Institutions: Gestamp, 
Autovaz, Renault, Jaguar,  ABB, Eurostamp, 
Jet/Castrol, Kronopol, Linde Wiemann, 
Megneto, SMF, and others. 

Kraj: Hiszpania, Francja, Niemcy, RPA, 
Rosja, Argentyna, Brazylia, Szwecja. 

Podmiot: Gestamp, Autovaz, Renault, 
Jaguar, ABB, Eurostamp, Jet/Castrol, 
Kronopol, Linde Wiemann, Megneto, SMF, 
inne. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001. •  ISO 9001.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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PPUH
„POM” Ltd.

ul. Wodociągowa 1 
66-500 Strzelce Krajeńskie

Tel. +48 95 763 98 00 
Fax +48 95 763 98 02 

pom@pom.net.pl

www.pom.net.pl 

Rok założenia firmy: 1945 
Liczba pracowników 197 
Roczny obrót: 30 mln zł 

Wykonawstwo konstrukcji stalowych do 18 T zgodnie 
z dokumentacją klientów. Wysokokwalifikowani 
pracownicy w tym spawacze z uprawnieniami oraz 
posiadany park maszynowy (wypalarki plazmowe, 
laserowe, prasy, giętarki, walce, park obróbki 
mechanicznej, oczyszczarka komorowa, malarnia) 
zapewnia wykonawstwo konstrukcji stalowych na 
wysokim poziomie jakości przy konkurencyjnych 
cenach. Spółka oferuje wykonawstwo urządzeń oraz 
linii technologicznych wraz z kompleksowym 
montażem tych urządzeń w napędy, przekładnie itp. 
Wyroby na życzenie klienta są zabezpieczone 
systemami malarskimi (czyszczenie oraz malowanie) 
lub cynkowane ogniowo. 

Manufacturing steel constructions up to 18 T 
according to client's suggestions. Highly qualified 
workers, including certified welders and the machine 
park at our disposal (plasma and laser burners, 
presses, benders, rollers, machining tools, chamber 
cleaner, painting/coating equipment) mean that the 
manufactured steel constructions are of the highest 
quality and offered at competitive price. 

We manufacture equipment and technological lines 
and their assembly together with drives, 
transmissions etc. Tailor-made products are 
impregnated by cleaning and coating or hot-dip 
galvanization. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1945 
Number of employees: 197 
Annual turnover: PLN 30 M 

Industrial filter systems, pressureless pipelines, fan 
casings, mobile concrete production units, 
conveyors, energetic valves, technological lines and 
technological equipment, refuse containers and 
refuse presses, elements of car jacks and ramps.

Systemy filtrów przemysłowych, rurociągów 
bezciśnieniowych, obudowy wentylatorów, mobilne 
urządzenia do produkcji betonu, przenośniki 
taśmowe, przepustnice energetyczne, linie i 
urządzenia technologiczne, kontenery i prasy do 
odpadów komunalnych, elementy podnośników i 
ramp samochodowych.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany, Denmark, Austria, The 
Netherlands, France. 

Kraj: Niemcy, Dania, Austria, Holandia, Francja. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  EN ISO 9001-2008, 

•  EN lS0 1090-2, 

•  DIN 18800-7 Klasse E, 

•  EN ISO 3834. 

•  EN ISO 9001-2008,

•  EN 1090-2 LS0,

•  DIN 18800-7 Klasse E,

•  EN ISO 3834.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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PPUH KOMA
Ltd.

Wilkanowo, Kukułcza 1 
66-008 Świdnica

Tel. +48 68 327 33 07 
Fax +48 68 329 91 13 

koma@koma.zgora.pl 
sprzedaz@koma.zgora.pl

www.koma.zgora.pl 

Rok założenia firmy: 1989 
Liczba pracowników: 15 
Roczny obrót: około 1,7 mln zł 

Firma KOMA zajmuje się produkcją palników i 
akcesoriów dekarskich oraz urządzeń do 
głuszenia zwierząt dla przemysłu mięsnego. 
Wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki 
metali umożliwiło wypracowanie standardów 
jakościowych pozwalających konkurować z 
najlepszymi specjalistycznymi produktami w 
tych branżach. 

KOMA manufactures burners, roofing 
equipment and animal stunning equipment. 
Many years of experience in metal processing 
allowed us to reach quality standards that 
made KOMA competitive among the top 
producers. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1989 
Number of employees: 15 
Annual turnover: ca. PLN 1,7 M 

Roofing burners, roofing equipment: rollers, 
untanglers, connectors, animal stunning 
equipment. 

Palniki dekarskie, akcesoria dekarskie: wałki, 
rozwijacze, złączki, urządzenie do głuszenia 
zwierząt. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Russia, Latvia, Lithuania, 
Ukraine, Georgia, Bulgaria, The Czech 
Republic. 

Companies, Institutions: Saint Gobain, 
SIG Ltd. , Leroy Merlin, retailers of 
construction materials. 

Kraj: Rosja, Łotwa, Litwa, Ukraina, Gruzja, 
Bułgaria, Czechy. 

Podmiot: Saint Gobain, SIG Sp. z o.o., Leroy 
Merlin, hurtownie materiałów budowlanych. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001, 

•  Reliable Company 2010, 

•  Polish Roofers Association Certificate, 

•  Roofers Fair Honorable Mention, 

•  Fourth place in Lubuskie Companies 
2004 contest among companies with 
less than 9 employees. 

•  ISO 9001, 

•  Solidna Firma 2010, 

•  R e k o m e n d a c j e  P o l s k i e g o  
Stowarzyszenia Dekarzy, 

•  Wyróżnienia Salonu Dekarskiego, 

•  VI  miejsce w Rankingu F i rm 
Województwa Lubuskiego 2004 r. 
zatrudniających do 9 pracowników. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: 
NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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RELPOL S.A.

ul. 11 Listopada 37 
68-200 Żary

Tel. + 48 68 47 90 832, 951 
Fax +48 68 37 43 866 

export@relpol.com.pl

www.relpol.com.pl 

Rok założenia firmy: 1958 
Liczba pracownik6w: 422 
Roczny obrót: 90,80 mln zł 

RELPOL S.A. jest znanym europejskim 
p r o d u c e n t e m  p r z e k a z n i k ó w  
elektromagnetycznych, producentem 
systemów zabezpieczeń CZIP dla rozdzielni 
średnich napięć, oraz liderem w produkcji 
urządzeń do wykrywania materiałów 
radioaktywnych. 

RELPOL S.A. is an established European 
manufacturer of electromagnetic relays, CZIP 
security systems for medium-voltage 
switchboards and the leading manufacturer 
in radioactive detection equipment. 

DESCRIPTION: 
OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1958 
Number of employees: 422 
Annual turnover: PLN 90,80 M 

PRODUCTS: 
PRODUKTY: 

Countries: Germany, Eastern markets, 
France, Italy, Denmark, Austria, Hungary, 
The United Kingdom, India, Finland. 

Companies, Institutions: industrial and 
building automation devices, energy market, 
building fittings, heating, lighting, alarm 
systems. 

Kraj: Niemcy, Rynki Wschodnie, Francja, 
Włochy, Dania, Austria, Węgry, Wielka 
Brytania, Indie, Finlandia. 

Podmioty: automatyka przemysłowa, 
automatyka budynkowa, rynek energii, 
instalatorstwo budowlane, technika 
grzewcza, instalacje oświetleniowe, systemy 
alarmowe. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, 
VDE, UL, CSA, GOST, LR, DAR. 

•  ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, 
VDE, UL, CSA, GOST, LR, DAR.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

Industrial, fitting, miniature, subminiature, 
interface, time and supervisory relays, NEED 
programmable relays, low-voltage surge 
arresters, connectors, components used in 
the following areas: automation, electronics, 
telecommunication, household appliances 
and others. CZIP-PRO security systems for 
medium-voltage switchboards. Stationary 
radiation meter systems, detecting gamma 
and neutron radiation that is emitted by 
radioactive and nuclear materials. 

Przekaźniki przemysłowe, instalacyjne, 
miniaturowe, subminiaturowe, interfejsowe, 
c z a sowe ,  nadzo r c ze ,  p r zeka źn i k i  
programowalne NEED, ograniczniki przepięć, 
styczniki, komponenty stosowane w 
obszarach: automatyki, elektroniki, 
t e l e k o m u n i k a c j i ,  A G D  i  i n n y c h ,  
zabezpieczenia CZIP-PRO dla rozdzielni 
średnich napięć, systemy stacjonarnych 
monitorów promieniowania wykrywających 
promieniowanie gamma i neutronowe 
emitowane przez materiaty radioaktywne i 
jądrowe. 
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SECO
/WARWICK
EUROPE S.A.

ul. Świerczewskiego 76 
66-200 Świebodzin

Tel. +48 68 3819 800 
Fax +48 68 3819 805 

europe@secowarwick.com.pl

www.secowarwick.com 

Rok założenia firmy: 1950 
Liczba pracowników: 511 
Roczny obrót grupy kapitałowej 
(I-III kwartat 2012): 350,70 mln zł 

Światowy dostawca urządzeń i instalacji 
technologicznych do procesów cieplnych 
metali. Oferuje również części zamienne do 
urządzeń oraz usługi serwisowe związane z 
s e r w i s o w a n i e m ,  r e m o n t e m  o r a z  
modernizacją urządzeń do obróbki cieplnej 
metali. 

A worldwide supplier of industrial equipment 
and metal heat-processing technologies. We 
also offer spares and repairs as well as 
servicing, repair and modernization of metal 
heat-processing equipment. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1950 
Number of employees: 511 
Annual turnover of the capital group
(I-III quarter of 2012): 350,70 M 

Metal heat-processing equipment: vacuum 
and atmosphere furnaces, aluminum heat-
processing furnaces, vacuum metallurgy, 
soldering aluminum heat exchangers, spares 
and repairs, servicing, repair and 
modernization of equipment.

Urządzenia do procesów cieplnych metali: 
piece atmosferyczne i próżniowe, piece do 
obróbki cieplnej aluminium, metalurgia 
próżniowa, lutowanie aluminiowych 
wymienników ciepła, części zamienne, 
serwis, remont, modernizacja urządzeń. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: The Czech Republic, Sweden, 
Ukraine Germany, Belarus, Slovakia, Italy, 
Romania, Belgium, The United Kingdom, 
Russia. 

Companies, Institutions: following 
industries: machine, automotive, aviation, 
b e a r i n g ,  t o o l ,  n on - i r o n  me t a l s ,  
reinforcement, electronics, hardening shops, 
Pratt & Whitney Kalisz, Stalowa Wola 
Foundry, Institute of Precise Mechanics,  FŁT 
Kraśnik, WSK PZL Rzeszów. 

Kraj: Czechy, Szwecja, Ukraina Niemcy, 
Białoruś, Słowacja, Włochy, Rumunia Belgia, 
Wielka Brytania, Rosja. 

Podmiot: gałęzie przemysłu: maszynowy, 
samochodowy, lotniczy, łożyskowy, 
narzędz iowy,  meta l i  n ieże laznych,  
zbrojeniowy, elektroniczny, hartownie 
usługowe, Pratt & Whitney Kalisz, Huta 
Sta lowa Wola,  lnstytut  Mechanik i  
Precyzyjnej, FŁT Kraśnik, WSK PZL Rzeszów. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  ISO 9001:2008, 

•  "Lubuskie Export Ace", "Gazele Biznesu", 

•  "Stock Exchange Debut 2007", "Polish 
Economy Pearl 2008", 

•  "Złoty Laur Teleinfo 2007". 

•  ISO 9001:2008, 

•  "Lubuski As Eksportu", "Gazele Biznesu", 

•  "Debiut Giełdowy 2007", "Perła Polskiej 
Gospodarki 2008", 

•   "Złoty Laur Teleinfo 2007". 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Tempus
Polska sp.j.
K.Piaseczny,
T.Żółkiewicz

ul. Przemysłowa 1 
68-200 Żary

Tel. +48 68 375 74 66 
Fax +48 68 374 01 26 

biuro@tempuspolska.com

www.tempuspolska.com 

Rok założenia firmy: 2001 
Liczba pracowników: 19 
Roczny obrót: 2 mln zł 

Firma Tempus Polska zajmuje się obróbką 
kamienia naturalnego (granit, marmur, 
piaskowiec) pochodzącego z całego świata. 
Produkuje elementy dla budownictwa oraz 
branży cmentarnej (nagrobki). Posiadamy 
nowoczesny park maszynowy, co pozwala 
nam na uzyskanie najwyższej jakości 
wyrobów. 

Tempus Polska offers products of natural 
stone processing (granite, marble, 
sandstone) from all over the world. We 
supply our products to construction industry 
and for gravestone trade. Our modern 
machine park means that our products are of 
highest quality. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2001 
Number of employees: 19 
Annual turnover: PLN 2 M 

Kitchen tops, gravestones, stairs, window 
sills, other stone products tailor-made for 
client.

Blaty kuchenne, nagrobki, schody, parapety, 
inne wyroby z kamienia na życzenie klienta. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany. Kraj: Niemcy.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Reliable Business Partner, 

•  Natural Stone. 

•  Solidny partner w biznesie, 

•  Kamień Naturalny. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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UNITECH Ltd.

Production plant:
Zakład Produkcyjny
ul. Przejazdowa 1a 
67-300 Szprotawa

Office: / Biuro:
ul. Zwycięzców 7 
68-200 Żary

Tel. +48 68 478 44 00 
+48 68 478 44 71 (75) 
Fax +48 68 478 44 01 
+48 68 478 44 72 

info@unitechokna.pl

www.unitechokna.pl

Rok założenia firmy: 2007 
Liczba pracowników: 50 
Roczny obrót: 8 mln zł 

Od 20 lat firma Unitech Sp. z o.o. zajmuje się 
produkcją stolarki okiennej z PVC i Aluminium. 
Kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników 
pozwalają nam odnosić sukcesy na rynku krajowym i 
zagranicznym. Stolarka PVC produkowana jest w 
oparciu o najnowszą technologię firmy Urban oraz 
profile niemieckiej firmy VEKA. W roku 2012 
UNITECH rozszerzył swoja ofertę o system HFL 
„okna jak z drewna”. Nasi dostawcy to między innymi 
Sigenia, Saint-Gobain, Hope, Aluprof, Geze. Od 
ponad dwudziestu lat UNITECH służy Klientom swoją 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji i 
montażu okien z PVC i aluminium. 

Since 20 years Unitech Ltd. has been producing 
window PVC and aluminum carpentry. 

High qualifications and experience of our employees 
are key in our success on national and international 
market. PVC carpentry is manufactured using the 
most up-to-date Urban technological processes and 
made of VEKA window profiles. In 2012 UNITECH 
extended its offer to include HFL's wood-like 
windows system. Our suppliers include Sigenia, 
Saint-Gobain, Hope, Aluprof, Geze. Since more than 
20 years UNITECH has been serving its clients with 
knowledge and experience in manufacturing and 
installation of PVC and aluminum windows. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2007 
Number of employees: 50 
Annual turnover: PLN 8 M 

PVC windows and doors, VEKA window and door 
system, windows and doors from cold and hot 
aluminum, accordion doors, window and flap smoke 
exhaust systems, building envelope systems, 
PONZIO system- sliding systems, accessories: 
blinds, window sills, mosquito-nets, muntins, 
windows, handles.

Okna i drzwi z PVC, system okienny i drzwiowy VEKA, 

- okna i drzwi z aluminium zimnego i ciepłego, drzwi 
harmonijkowe, okna i klapy oddymiające, systemy 
FASADOWE, system PONZIO - systemy przesuwne, 

-akcesoria: rolety, parapety, moskitiery, szprosy, 
szyby, klamki. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Italy, Germany, Belgium. Kraj: Polska, Włochy, Niemcy, Belgia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Statement of Conformity EC No 5, Efectline 
PVC carpentry system,  PN EN 14351-1:2006 
Standards "Windows and doors. Production 
norms, exploitation properties.  External non-
fire resistant and/or smoke-proof windows 
and doors”, 

•  CE Statement of Conformity, gravitational 
smoke and heat exhaust systems (NRWG) TÜV 
International Certification, 

•  Institute of Precise Mechanics in Warsaw 
Certificate of Conformity. PONZIO NT 78EI 
fire-proof doors made of aluminum sections 
with thermal divider for EI60, EI15, EI30 fire 
resistance classes. 

•  Deklaracja zgodności EC nr 5, stolarka okienna 
PVC systemu Efectline, normy PN EN 14351-
1:2006 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, 
właściwości eksploatacyjne. Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymnoszczelnej”, 

•  Certyfikat zgodności CE, grawitacyjne 
urządzenie do odprowadzania dymu i ciepła 
(NRWG) TÜV Internaional Certification, 

•  Certyfikat zgodności wydany przez Instytut 
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Drzwi 
przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z 
kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną na klasę odporności ogniowej EI60, 
EI15, Ei30. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Zakład Produkcyjno
Usługowy

LAMO

Wilkanowo ul. Ogrodnicza 3 
66-008 Świdnica

Tel. +48 68 327 31 89 
Fax +48 68 411 02 31 

lamo@lamo.pl

www.lamo.pl 

Rok założenia firmy: 1995 
Liczba pracowników: 65 
Roczny obrót: 5 mln zł 

Konstrukcje stalowe ze stali cynkowanej 
ogniowo i malowanej, nierdzewnej i 
aluminium. Dla wyrobów stalowych i 
aluminium firma posiada niezbędne 
certyfikaty przeciwpożarowe. Dodatkowo 
stosuje szkło, granit, poliwęglan i drewno. 

Steel constructions from hot-dip galvanized 
steel, coated and stainless and from 
aluminum. We have obtained all the 
necessary fire resistance certificates for our 
steel products. In addition we use glass, 
granite, polycarbonate and wood in our 
production. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 1995 
Number of employees: 65 
Annual turnover: PLN 5 M 

Steel constructions: fences, railings, stairs, 
balconies, roofings, pergolas, aluminum 
constructions: doors, windows, winter 
gardens, blinds, garage doors. 

Konstrukcje stalowe: ogrodzenia, balustrady, 
schody, balkony, zadaszenia, pergole, 
konstrukcje aluminiowe: drzwi, okna, ogrody 
zimowe, rolety, bramy garażowe.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Germany.

Companies, Institutions: individual 
clients and construction companies.

Kraj: Niemcy 

Podmiot: odbiorcy indywidualni oraz firmy 
budowlane.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  GSI - SLV-Berlin Brandenburg, 

•  TÜV ISO 9001:2000, 

•  DIN EN ISO 3834 - 3, 

•  DIN 18800 7, class C, 

•  Fire and smoke resistance certificates of 
the Inst i tute of  Construct ion 
Technology

•  Regional award „Good and ours”. 

•  GSI - SLV-Berlin Brandenburg, 

•  TÜV ISO 9001:2000, 

•  DIN EN ISO 3834 - 3, 

•  DIN 18800 7 klasy C, 

•  cer tyf ikaty przec iwpożarowe i  
antydymowe Instytutu Techniki 
Budowlanej, 

•  marka regionalna „Nasze Dobre”. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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AJ Group

ul. Działkowa 19a 
65-767 Zielona Góra

Tel. +48 68 453 58 98 
Fax +48 68 453 58 98 

info@ajgroup.pl

www.ajgroup.pl 

Rok założenia firmy: 2001 
Liczba pracowników: 136 
Roczny obrót: 15 mln zł 

Firma AJ Group jest producentem 
specjalistycznej odzieży wodoodpornej i 
n i ep r zemaka lne j  o raz  woderów i  
spodniobutów. Wytwarzana przez AJ Group 
odzież sprzedawana jest pod własną marką 
PROS. Produkty z serii PROS to profesjonalna 
odzież ochronna, wykonana z najwyższej 
jakości tkanin, surowców i dodatków, 
spełniająca specjalistyczne (aktualnie 
obowiązujące) normy. Przy produkcji 
używane są tkaniny PLAVITEX, co 
gwarantuje najwyższą jakość i 100% 
satysfakcji. 

AJ Group is a manufacturer of special-
purpose water-proof and water-resistant 
clothing as well as waders and thigh-high 
rubber boots. The manufactured clothing is 
distributed under our own PROS brand. PROS 
products are professional protective clothing 
made of highest quality materials meeting all 
the required professional standards. In the 
manufacturing we use PLAVITEX fabrics to 
ensure the highest quality of the end-product 
and in consequence to meet all the clients 
needs. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2001 
Number of employees: 136 
Annual turnover: PLN 15 M 

Special-purpose clothing: water-proof, anti-
electrostatic, acid- and lye- resistant, slow-
burning, high-visibility, waders and thigh-
high rubber boots, industry clothing, used for 
work in environments hazardous to human 
health and life. 

Specjalistyczna odzież ochronna jak: odzież 
wodoochronna, antyelektrostatyczna, 
kwa so ł ugoodpo r na ,  t r u dnopa l n a ,  
ostrzegawcza, spodniobuty, wodery, ubrania 
do prac we wszystkich branżach, w 
środowiskach zagrażających zdrowiu i życiu. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Russia, Germany, 
Denmark, France, Japan, Kazakhstan, 
Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Moldova, 
Bulgaria, The United Kingdom, Belarus, 
Sweden, The Netherlands, Spain, Chile. 

Kraj: Polska, Rosja, Niemcy, Dania, Francja, 
Japonia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Ukraina, Mołdawia, Bułgaria, Wielka 
Brytania, Białoruś, Szwecja, Holandia, 
Hiszpania. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 14605,  
EN 471, EN ISO 14116, EN ISO 20347, -
50 C, 

•  CE certificate. 

•  EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 14605, 

 EN 471, EN ISO 14116, EN ISO 20347, -
50 C, 

•  certyfikat CE. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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ASTEC Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra

Tel. +48 68 422 68 00

info@astec.net

www.astec.net 

Rok założenia firmy: 1993
Liczba pracowników: 70
Roczny obrót: 7.000.000 zł 

A S T E C  j e s t  d o s t a w c ą  u s ł u g  I T  
specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań 
informatycznych, doradztwie oraz usługach 
wsparcia dla dużych przedsiębiorstw oraz 
międzynarodowych korporacji. Jako GE 
Energy Solutions Provider z dużym know-how 
dot. platformy Smallworld GIS oferujemy 
głębokie doświadczenie w branży energy & 
utilities.

ASTEC is an IT service provider that 
specializes in delivering software solutions, 
consulting and support to large businesses 
and worldwide enterprises. As a GE Energy 
Solutions Provider with a strong track record 
in the Smallworld GIS platform, we offer deep 
expertise in the energy and utilities industry.

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Establishment date: 1993
Number of employees: 70
Annual turnover: 7.000.000 PLN 

1. M D T  ( w w w . m d t . n e t )
IDE dla programistów aplikacji GIS w GE 
Smallworld (język programowania 
Magik)

2. G i s l e t  ( w w w . g i s l e t . n e t )
Przemysłowy mobilny klient GIS z 
rzeczywistym trybem offline (wspiera 
GE Smallworld)

3.  R u b l o n  ( w w w . r u b l o n . c o m )
Platforma uwierzytelniająca (ochrona 
d a n y c h  i  z a s o b ó w  f i r m y ,  
dwuskładnikowe uwierzytelnianie, 
bezhasłowe logowanie, single sign-on, 
uwierzytelnianie transakcji).

1. M D T  ( w w w . m d t . n e t )
IDE for developers of GE Smallworld 
GIS applications (Magik programming 
language)

2. G i s l e t  ( w w w . g i s l e t . n e t )
Industrial mobile GIS client with true 
offline mode (supports GE Smallworld)

3. R u b l o n  ( w w w . r u b l o n . c o m )
Authentication platform (company data 
and resource protection, two-factor 
authentication, passwordless login, 
s i n g l e  s i g n - o n ,  t r a n s a c t i o n  
authentication).

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Companies, Institutions: GE (Great 
Britain, France, USA), Ubisense (Germany, 
USA), RWE (Czech Republic).

Podmioty: GE (Wielka Brytania, Francja, 
USA), Ubisense (Niemcy, USA), RWE 
(Czechy).

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Innovation of 2007 (MDT),

•  Business Award from the President of 
Zielona Góra 2009,

•  Regional Leader of Innovation and 
Development 2010.

•  Certificates confirming knowledge of GE 
Energy products.

•  Innowacja Roku 2007 (MDT – Magik 
Development Tools),

•  Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
Zielonej Góry 2009,

•  Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji 
i Rozwoju 2010.

•  C e r t y f i k a t y  p o t w i e r d z a j ą c e  
znajomość produktów firmy GE 
Energy.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Magnus Organy

ul. Konopnickiej 5 
66-100 Sulechów

Tel. +48 502 656 252 

z.brodzikowski@magnus-organy.eu

www.magnus-organy.eu 

Rok założenia firmy: 2011 
Liczba pracowników: 5 

Projektowanie i budowa wirtualnych 
organów piszczałkowych. Konstrukcja 
kontuarów MIDI dedykowanych dla 
instrumentów wirtualnych, systemów 
nagłośnienia oraz prospektów szaf.

Design and manufacturing of virtual organs 
(musical instruments). Manufacturing of 
MIDI counters purpose-built for virtual 
musical instruments, sound systems and 
organ casings. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2011 
Number of employees: 5

Church organs, models: Magnus Silesia, 
Magnus Futuris, Magnus Sonus, Magnus 
Moderno, Magnus Omni Sound multidi-
rectional sound propagation systems, organ 
casings. 

Organy kościelne, modele: Magnus Silesia, 
Magnus Futuris, Magnus Sonus, Magnus 
Moderno, systemy wielokierunkowej 
propagacji dźwięku Magnus OmniSound, 
prospekty organowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, The Czech Republic, The 
United Kingdom, Chile. 

Companies, Institutions: Catholic Church 
parishes, private instrument colectors. 

Kraj: Polska, Czechy, Wielka Brytania. 

P o d m i o t y :  p a r a f i e  k o ś c i o ł a  
rzymskokatolickiego, prywatni kolekcjonerzy 
instrumentów. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 
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Montax Ltd.

Aleja Milenijna 9 
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel. +48 95 752 43 98 
+48 519 178 271 
Fax +48 95 752 43 99 

info@montax.com.pl

www.montax.com.pl 

Rok założenia firmy: 2005 
Liczba pracowników: 21 

Firma Montax Sp. z o.o. jest czołowym 
producentem ram do obrazów. Dzięki 
nowoczesnym sposobom produkcyjnym i 
ręcznym dopracowaniu szczegółów tworzą 
ramy wysokiej jakości. Na oferowany 
asortyment składają się doskonale 
dopasowane elementy, szeroka paleta 
kolorów i faktur. Firma dba o dobór 
najlepszych materiałów, co sprawia, że 
produkowane ramki są trwałe i funkcjonalne, 
produkty są wciąż unowocześniane, tak aby 
sprostać potrzebom klienta. Spółka realizuje 
indywidualne zamówienia, również pod 
niestandardowe wymiary. Oprócz ram firma 
posiada również systemy zawieszeń czy też 
passe partou, które stanowi idealne 
uzupełnienie obrazu. 

Montax Ltd.   is a leading manufacturer of the 
picture frames. Our modern production 
processes combined with hand-perfecting 
details in later stages, result in high-quality 
frames. Our offer includes elements that fit 
together perfectly, in a wide range of colors 
and textures. 

We pay special attention to the materials 
used which results in our frames being robust 
and functional. We are constantly looking for 
ways to improve in order to meet the 
changing needs of our customers. We also 
manufacture tailor-made products with non-
standard dimensions. Apart from frames our 
offer includes hanging systems and Passe-
Partouts, an ideal complement of an image. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2005 
Number of employees: 21

Aluminum frames for: images, posters, 
photos, OWZ clip frames, double-sided 
frames, clip rails, hanging systems: gallery 
rails, line systems, advertising materials: 
advertising boards, banner systems, door-
plates, stands: information, advertising, for 
folders, for flyers.

Ramy aluminiowe do: obrazów, plakatów, 
zdjęć, ramy zatrzaskowe OWZ, ramy 
dwustronne, szyny zatrzaskowe, systemy 
zawieszeń: szyny galeryjne, systemy 
linkowe, artykuły reklamowe: potykacze, 
systemy banerowe, tabliczki na drzwi, 
stojaki: informacyjne, reklamowe, na foldery, 
na ulotki.

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: European Union. Kraj: Unia Europejska.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Reliability Certificate 2011, 

•  Gepard Biznesu 2011.

•  Certyfikat rzetelności 2011 r., 

•  Gepard Biznesu 2011 r. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 
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Sinersio
Polska
Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8 
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 68 411 41 69 
+48 724 272 277 
Fax +48 61 62 32 483 

office@sinersio.com

www.sinersio.com 

Rok założenia firmy: 2009 
Liczba pracowników: 11 
Roczny obrót: 2,8 mln zł 

Branża: informatyczna i telekomunikacyjna Zasięg 
działania: Europa środkowa i zachodnia. Biura w 
Zielonej Górze, Nowej Soli, Poznaniu, Warszawie, 
Białymstoku, przedstawicielstwo w Berlinie. 

Przykładowe wdrożenia firmy: 
- rozbudowa systemu bilingowego dla operatora 

komórkowego, 

-  usługi serwisowe dla sektora rządowego, 
-  dostawa biometrycznego systemu kontroli dostępu 

do centrów danych. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI: 

Established: 2009 
Number of employees: 11 
Annual turnover: PLN 2,8 M 

PRODUCTS: 

Wynajem powierzchni, kolokacja i hosting środowisk 
IT wysokiej dostępności, budowa środowisk PDC i 
DRC, hosting systemów ERP (SAP, Oracle, Microsoft, 
StreamSoft, Symfonia, etc.), bezpieczne środowisko 
przetwarzania danych zgodne z zaleceniami MSWiA i 
GIODO. 

Ponadto firma oferuje: dostawy zaawansowanych 
środowisk IT, usługi konsultingowe w obszarze IT, 
usługi serwisowe w obszarze IT, audyty 
bezpieczeństwa IT na zgodność z ISO/IEC 27001.  
opracowanie dokumentacji i wsparcie przy 
wdrażaniu ISO/IEC 27001. 

PRODUKTY: 

Companies, Institutions: HP, Nokia Siemens 
Network, Plus GSM, T-mobile, Airbus Military, Asseco 
Poland, Ministry of Regional Development, Tauron 
Polska Energia. 

MOST IMPORTANT CLIENTS: 

Podmiot: HP, Nokia Siemens Network, Plus GSM, T-
mobile, Airbus Military, Asseco Poland, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Tauron Polska Energia. 

NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Polish Confederation of Private Sector 
Employers Lewiatan „Business. A good choice” 
award.

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: 

•  Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan „Biznes. Dobry wybór”. 

NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

Space hire, colocation and hosting of high 
accessibility IT environments, creation of PDC and 
DRC environments, ERP systems (SAP, Oracle, 
Microsoft, StreamSoft, Symfonia, etc.) hosting, safe 
data processing environment according to the 
MSWiA and GIODO guidelines. 

The company also offers: advanced IT 
environments, IT consulting, IT servicing, IT safety 
audits for ISO/IEC 27001 compatibi l i ty. 
Documentation and support in the process of 
ISO/IEC 27001 implementing.

Following industries: IT. Range: Western and Central 
Europe. Offices in Zielona Góra, Nowa Sól, Poznań, 
Warsaw, Białystok, agency in Berlin.

Example services provided:
- extension of a billing system for a GSM provider, 

- servicing governmental sector, 
- biometric access control system for datacenters. 

DESCRIPTION: 
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Terra®

ul. Piastowska 4 
66-620 Gubin

Tel. +48 68 455 62 69 
Fax +48 68 359 41 52 

info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu 

Rok założenia firmy: 1997 
Liczba pracowników: 9 
Roczny obrót: 2 mln zł 

Terra® to harmonijne połączenie elementów 
małej architektury, dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii. Od ponad 15 lat firma z 
powodzeniem realizuje projekty dla klientów 
z całego świata. 

Terra® is a balanced combination of 
elements of small architecture, resulting from 
innovative solutions and modern technology. 
For over 15 years the company has realized 
projects for clients all over the world. 

DESCRIPTION: OPIS DZIAŁALNOŚCI:

Established: 1997 
Number of employees: 9 
Annual turnover: PLN 2 M 

Standing and hanging cascade flowerbed 
construction, double-bottom flowerbeds, 
modern, large flowerpots, hydro-gels, soil 
nutrients. 

Stojące i wiszące kaskadowe konstrukcje 
kwietnikowe, kwietniki z systemem 
podwójnego dna, nowoczesne duże donice, 
hydrogele, odżywki doglebowe. 

PRODUCTS: PRODUKTY: 

Countries: Poland, Germany, Austria, 
Lithuania, Bulgaria. 

Companies, Institutions: City Halls. 

Kraj: Polska, Niemcy, Austria, Litwa, 
Bułgaria. 

Podmiot: Urzędy Miast.

MOST IMPORTANT CLIENTS: NAJWIĘKSI ODBIORCY: 

•  Lubuskie Most Innovative Company 
2007, 

•  Gold Medal, Zieleń to Życie Fair 2008, 
Warsaw for the best product in 
"Gardens and green areas" category, 

•  Gold Medal, Garden Fair 2009, MTP 
Poznań. 

•  tytuł najbardziej innowacyjnej firmy 
Województwa Lubuskiego w roku 2007, 

•  Złoty Laur podczas Międzynarodowej 
Wystawy Zieleń to Życie 2008 w 
Warszawie za najlepszy produkt w 
kategorii ogrody i tereny zielone, 

•  Złoty Medal Międzynarodowych Targów 
Poznańsk i ch  podczas  Ta rgów 
Ogrodniczych Gardenia 2009 w 
Poznaniu. 

AWARDS, CERTIFICATES, ISO: NAGRODY, CERTYFIKATY, ISO: 

75



CUSTOMS
ul. Dworcowa 5 
69-110 Rzepin 
tel.: +48 95 750 93 01 
fax: +48 95 759 64 42 
e-mail: ic.rzepin@rze.mofnet.gov.pl 
www.icrzepin.asi.pl 

Customs Department (CD) in Świecko 
and Olszyna are the only internal 
Departments operating 24h a day. 

We invite you to establish or develop 
cooperation by filling in customs 
declarations via our regional customs 
departments in Świecko, Olszyna, 
Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra. 

All customs departments can handle 
every kind of customs clearance: final 
clearance, transit clearance (all forms), 
export. These departments also issue 
permissions for economic customs 
(simplified) procedures, can legalize 
certificates of origin, accept excise 
duty on vehicles purchased within EU. 

CD in Świecko is located near the 
international A2 Moscow - Warsaw - 

Berlin route and the A 3 (S-3) Wrocław 
- Szczecin route. 

CD in Olszyna located near the A18 
h ighway lead ing  to  Ber l ina ,  
intersecting in Krzyżowej with A4, the 
longest Polish highway that is a part of 
international routej Dresden - Wrocław 
- Cracow leading to the Korczowa 
border crossing with Ukraine. 

Customs-approved treatment of use 
and calculation factors units form a 
part of every Department that help in 
dealing with official matters, offer 
immediate assistance and information 
on  p rocedures ,  pe rmiss ions ,  
tariffication of goods and applying 
appropriate calculation factors. 

For detailed information please contact the following: 

1. Customs Department in Zielona Góra

 oc.zielonagora@rze.mofnet.gov.pl 

 ul. Kostrzyńska 14, 66-127 Zielona Góra 

 tel.+48 68 324 66 70 

2. Customs Department in Olszyna 

 oc.olszyna@rze.mofnet.gov.pl 

 Terminal Olszyna, 68-217 Olszyna 

 tel. +48 68 363 51 69 

3. Customs Department in Gorzów 
Wielkopolski 

 oc.gorzowwielkopolski@rze.mofnet.gov.pl 

 ul. Podmiejska 17a, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

 tel. +48 95 733 75 60 

4. Customs Department in Świecko 

 oc.swiecko@rze.mofnet.gov.pl 

 Świecko 37, 69-100 Słubice 

 tel. +48 95 750 73 26 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia lub 
rozszerzenia współpracy poprzez 
dokonywanie zgłoszeń celnych za 
pośrednictwem lubuskich oddziałów 
celnych w Świecku, Olszynie, Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze. 

Wszystkie oddziały celne zapewniają 
pełną gamę odpraw towarów: odprawy 
ostateczne, tranzyt (wszystkie formy), 
wywóz, udzielają pozwoleń na 
gospodarcze procedury celne w trybie 
uproszczonym, dokonują legalizacji 
świadectw pochodzenia, dokonują 
poboru akcyzy od pojazdów w nabyciu 
wewnątrzwspólnotowym. 

Oddziały Celne w Świecku i Olszynie 
jako jedyne oddziały wewnętrzne w 
kraju pełnią służbę całodobowo. 

OC w Świecku przy międzynarodowej 

trasie A2 Moskwa - Warszawa - Berlin, w 
pobliżu trasy A3 (S-3) Wrocław -
Szczecin. 

OC w Olszynie przy autostradzie A18 w 
kierunku Berlina połączonej węzłem w 
Krzyżowej z najdłuższą polską 
autostradą A4 stanowiącej polski 
odcinek trasy międzynarodowej Drezno 
- Wrocław - Kraków do przejścia 
drogowego w Korczowej (granica z 
Ukrainą). 

Przy oddziałach funkcjonują komórki 
merytoryczne Przeznaczeń Celnych i 
Elementów Kalkulacyjnych, które 
gwarantują profesjonalne załatwienie 
spraw urzędowych, niezwłoczną 
informację i pomoc w zakresie 
stosowania odpowiednich procedur, 
uzyskania pozwoleń, taryfikacji 
towarów i stosowania właściwych 
elementów kalkulacyjnych. 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w następujących lokalizacjach: 

1. Oddział Celny w Zielonej Górze 

 oc.zielonagora@rze.mofnet.gov.pl

 ul. Kostrzyńska 14, 65-127 Zielona Góra, 

 tel.+48 68 324 66 70

2. Oddział Celny w Olszynie 

 oc.olszyna@rze.mofnet.gov.pl 

 Terminal Olszyna, 68-217 Olszyna 

 tel. +48 68 363 51 69 

3. Oddział Celny w Gorzowie 
Wielkopolskim 

 oc.gorzowwielkopolski@rze.mofnet.gov.pl 

 ul. Podmiejska 17a, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

 tel. +48 95 733 75 60 

4. Oddział Celny w Świecku 

 oc.swiecko@rze.mofnet.gov.pl 

 Świecko 37, 69-100 Słubice 

 tel.+48 95 750 73 26 

ul. Dworcowa 5 
69-110 Rzepin 
tel.: +48 95 750 93 01 
fax: +48 95 759 64 42 
e-mail: ic.rzepin@rze.mofnet.gov.pl 
www.icrzepin.asi.pl 

IZBA CELNA
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Index:

1. ae group polska sp. z o.o.

2. AJ Group Sp. z o.o.                                                                                             

4. AM Okna                                                                                                                   

5. Bapro-Met Sp. z o.o.                                                                                         

6. Bomadek Sp. z o.o.                                                                                              

7. Bomafar Sp. z o.o.                                                                                                 

8. BOSS Browar Witnica S.A.                                                                        

9. Dobrowolski Sp. z o.o.                                                                                   

10. Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o.                   

11. Fabryka Mebli Jarmel                                                                                   

12. Fabryka Nici "AMANDA" Sp. z o. o.                                                  

13. Faurecia Gorzów S.A.                                                                                     

14. FAZ S.C.                                                                                                                    

15.  Golab S.A.                                                                                                               

16. HAJDUK Grupa  Producentów Pieczarek sp.  z o.o.             

17. High Tech Mechatronics Poland  Sp. z o.o.                                

18. Hodowla i Ubój Indyka "BIODAMA" Sp. z o.o.                      

19. „HOLDING - ZREMB Gorzów” S.A. 

         Oddział MEPROZET - DREZDENKO                                             

20. "HOLDING - ZREMB Gorzów” S.A.                                                  

21. JS Integral Sp. z o.o.                                                                                     

22. Kampol Sp. z o.o.                                                                                              

43. Saint-Gobain Glass Polska Sp z o.o. 

         Euroveder Oddział Żary                                                                                           

44. Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o.                              

45. SECO/WARWICK EUROPE S.A.                                                                   

46. Sinersio Polska Sp. z o.o.                                                                                       

47. Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu 

        "Balcerzak i Spółka" Sp. z o.o.                                                                              

48. Stelmet S.A.                                                                                                                       

49. Technochem Produkcja Export-Import                                                     

50. Tempus Polska sp.j. K.Piaseczny, T.Żółkiewicz                                

51.  Terra                                                                                                                                           

52. UNITECH Sp.  z o.o.                                                                                                     

53. Vitrosilicon S.A.                                                                                                              

54. WIZAKO Wacław Krasnodębski                                                                       

55. Zakład Produkcyjno Usługowy Lamo                                                      

56. Zakład Przemysłu Gumowego 

         Spółdzielnia Pracy GUMOPLAST                                                                  

57. Zakład Przetwórstwa Mięsnego  SŁAWA Sp. z o.o.                       

23 LUG Sp. z o.o.                                                                                                      

24. Lumel S.A.                                                                                                             

25. Łużyckie Praliny Sp. z o.o.                

26. Magnus Organy                                                                                              

27. Marmorin Sp. z o.o.                                                                                        

28. Meprozet St.Kurowo Sp. z o.o.                                                            

29. Mestil Gorzów Sp. z o.o.                                                                             

30. Montax Sp. z o.o.                                                                                             

31. M-S & PICO Rusztowania sp. z o.o.

32. Novita S.A.                                                                                                                          

33. PPH Classic Dorota Szwabowicz                                                                 

34. P.W. Masterchem S.J.                                                                                                 

35. Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp.  z o.o.                                                     

36. Poltops Sp. z o.o.                                                                                                            

37. PPHU AEK                                                                                                                             

38. PPUH "POM" Sp. z- o.o.                                                                                           

39. PPUH Koma Sp. z o.o.                                                                                               

40. Raisio Sp. z o.o., Oddział: Zakład Produkcyjny Sulma                  

41. Relpol S.A.                                                                                                                             

42. Rocks                                                                                   

The Marshal's Office is not responsible for the content and graphics used and for further use of information

provided in this publication.
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3. ASTEC Sp. z o.o.                                                                                             


