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Branża budowlana
Euronit Sp. z o.o.
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Linde PARTNER

“

O łańcuchu dostaw w logistyce napisano tyle, że tak naprawdę
prawie wszystko jest już jasne. Jednak jeśli spytać pracowników
ﬁrm logistycznych o to, czym jest łańcuch dostaw…
nie wszyscy potraﬁą sensownie wytłumaczyć ten termin.

”

DHL Supply Chain
Największa
na świecie
sieć transportowa
Źródło oszczędności - HYDROSTAT
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  Linde wspiera branże | Euronit Sp. z o.o.

Gdziekolwiek ludzie budują

Producent dachówki cementowej Euronit Sp. z o.o.
Euronit Sp. z o. o. należy do międzynarodowego
koncernu Etex Group założonego w 1905 roku
w Belgii. Przez cały dwudziesty wiek organizacja
rozrastała się, przyjmując w poczet swoich członków producentów materiałów budowlanych
z całego świata. W chwili obecnej zrzesza 70 firm
w 30 krajach świata i zatrudnia łącznie ponad
12 000 osób. Jest jednym z największych koncernów światowych w branży budowlanej. Euronit
Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1998 roku.

Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest
produkcja i sprzedaż dachówek na terenie
Polski. Oferta firmy obejmuje:
- dachówki cementowe
- płytki dachówkowe z włóknocementu
- płyty elewacyjne z włóknocementu
- płyty faliste z włóknocementu
- płyty konstrukcyjne
Filozofia ujęta w myśli „Gdziekolwiek ludzie
budują” odzwierciedla Misję, Wizję i Wartość
Euronit i Etex Group, a ponadto jest głównym
wyznacznikiem, według którego prowadzimy
działalność i kształtujemy kierunek naszego
rozwoju w przyszłości.

Najważniejszymi dla nas wartościami są:
• Satysfakcja Klientów • Troska o naszych Klientów okazywana poprzez niezawodnie i punktualnie świadczone usługi, pierwszorzędną jakość
i partnerstwo oparte na doskonałości.
• Współpraca • Relacje międzyludzkie oparte
na uczciwości, szacunku. Praca w zespole.
By z każdym nowym dniem wykonywać lepiej to,
co robimy dzisiaj.
• Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony środowiska • Właściwa eksploatacja
naszych zasobów w celu stworzenia bezpiecznego
i odpowiedzialnego za środowisko miejsca pracy.
• Innowacyjność i twórczość • Ciągła weryfikacja
obecnych metod działania, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do celów gospodarczych,
wykazywanie rozwagi i wnikliwości w zarządzaniu ryzykiem.
Naszą misją jest osiągnięcie pozycji firmy wiodącej na rynku pokryć dachowych i elewacyjnych
przy nieustannym poprawianiu relacji z Klientami
oraz motywowaniu pracowników do osiągnięcia
najwyższego stopnia efektywności pracy.

Jakość naszych produktów i dbałość o środowisko stawiamy na pierwszym miejscu
Jakość jest hasłem przewodnim firmy Euronit od
wielu lat. Nie tylko produkty, ale również systemy
i procesy spełniają rygorystyczne normy.
W obliczu coraz większego zanieczyszczenia
środowiska coraz większego znaczenia nabiera
rodzaj wykorzystywanego materiału do budowy
domu. Teraz oprócz walorów użytkowych ważne
jest, by był on wykonany z naturalnych surowców o neutralnym oddziaływaniu na organizm
człowieka i środowisko. Wśród pokryć dachowych takie wymagania spełniają dachówki
cementowe Euronit.
Euronit posiada certyfikat ISO 9001:2000
oraz certyfikat ISO 14001:2004.
Wspólne działanie pracowników firmy i jej partnerów handlowych pozwala na zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi Klientów w każdym
miejscu Polski.

Wywiad z Waldemarem Kantczakiem
Dyrektorem Naczelnym Euronit Sp. z o.o.
Członkiem Zarządu.
Wywiad przeprowadził Sebastian Krawczyk
Dyrektor Oddziału Linde Material Handling
Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu

Dzięki nim Euronit jest zawsze blisko swoich
Klientów.

Więcej informacji na:
www.euronit.pl • www.etexgroup.com

Historia współpracy:

Pierwsze zalążki współpracy to koniec 2006 roku.
Linde dostarcza pierwszy wózek H80D/900 serii
353. Jak od tego momentu wygląda współpraca
pomiędzy Euronit Sp. z o. o. a Linde Polska? Odpowiedzią niech będzie fakt, że w kolejnych latach
Linde dostarcza do Euronit kolejne wózki zarówno
do centrali firmy w Olkuszu, jak również do nowo
powstającego zakładu w Chojnicach.
Do nowej fabryki, oprócz modeli H20T, H30T, H40T,
Linde dostarcza wózki specjalistyczne H80D/900
nowej serii 396 ze specjalistycznymi chwytakami
firmy Steinweg do transportu 12 paczek dachówki.
W tym roku firma Euronit nabyła kolejne wózki
H20T, H30T i L16 do zakładu w Olkuszu.
Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy Linde
i Euronit będzie się dalej rozwijała z korzyścią
dla obu stron.
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Widzimy więcej
niż czubek
góry lodowej

Sebastian Krawczyk: Dlaczego Państwa firma
wybrała ofertę Linde?
Waldemar Kantczak: Wybór i zmiana dostawcy
wózków widłowych nie był łatwy. Na rynku można
spotkać szeroką ofertę w tym segmencie. Przy wyborze dostawcy kierowaliśmy się kilkoma kryteriami
m.in.: jakość i niezawodność sprzętu, doświadczenie
potencjalnego dostawcy w naszej branży, jakość
obsługi serwisowej zarówno podczas, jak i po
wygaśnięciu gwarancji.
Nie mniej istotne były dla nas kwestie ergonomii,
bezpieczeństwa i komfortu.
S. K.: Co w takim razie skłoniło Państwa do zmiany
dostawcy i wybór firmy Linde?
W. K.: Zmiana to m.in. wynik naszych dotychczasowych doświadczeń oraz „zderzenie” elementów oferty, o których wspomniałem wcześniej.
Przeprowadziliśmy dokładną analizę ofert.

Wynikało z niej, że inni dostawcy mają zaletę
jedynie, jeśli wziąć pod uwagę tylko „czubek
góry lodowej”, mianowicie – koszty samego
zakupu. My patrzymy na aspekt zakupu znacznie
szerzej i dlatego od 2006 roku to wózki Państwa

rozpoczęliśmy budowę drugiego zakładu produkcyjnego w Chojnicach na obszarze Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Drugi zakład
pozwoli na wzmocnienie pozycji firmy Euronit na
rynku producentów pokryć dachowych. Planujemy

firmy zabezpieczają nasze potrzeby logistyki
wewnątrzzakładowej.

zakończyć inwestycję w czerwcu tego roku.
Dodam też, że nowy zakład będzie najnowocześniejszym zakładem produkcji dachówek w Polsce.

S. K.: Rozumiem, że cena zakupu była dla Państwa tylko jednym z elementów.
W. K.: Zgadza się. Bardzo istotnym elementem
współpracy jest dla nas odpowiednia obsługa
serwisowa czyli m.in. czas reakcji serwisu, dostępność części, fachowość oraz czas wykonania
usługi. Jak Pan wie, jesteśmy firmą produkcyjną
i każdy niezaplanowany przestój wózka powoduje
szczególnie w sezonie bardzo duże straty i niezadowolenie Klientów, a na to nie możemy sobie
pozwolić. Po kilkuletnim okresie współpracy z Linde
– muszę przyznać – jesteśmy bardzo zadowoleni
z tej obsługi, co jak Pan widzi przekłada się na kolejne inwestycje w Państwa wózki. Nie mogę też
nie wspomnieć o fakcie, że koszty obsługi wózków
są relatywnie niskie w stosunku do naszych
doświadczeń z wcześniejszym dostawcą, a to też
dla nas bardzo istotne – szczególnie teraz.
S. K.: A jak Pan ocenia wózki Linde?
W. K.: Mogę tylko stwierdzić, że dokonaliśmy
dobrego wyboru. Wózki są precyzyjne chociażby
ze względu na zastosowanie Państwa napędu
hydrostatycznego, co ze względu na nasz asortyment jest bardzo istotne. Wózki gwarantują nam
ciągłość pracy, a zaproponowane przez Państwa
rozwiązania (zamknięte klimatyzowane kabiny
operatora, system dwupedałowy, sterowanie
praca masztu) zapewniają z jednej strony duży
komfort i bezpieczeństwo pracy, natomiast z drugiej strony wpływają znacząco na zwiększenie
wydajności i efektywności pracy operatora.
S. K.: Zmieńmy temat. Wiem, że ostatni rok jest
dla Państwa szczególnie istotny – dlaczego?
W. K.: Ostatni okres jest dla nas bardzo dynamiczny
pod względem dalszego rozwoju. W maju 2008 roku

S. K.: Zostaliście Państwo również w tym roku
nagrodzeni Diamentem Forbesa.
W. K.: Tak, to prawda. Firma Euronit Sp. z o.o. znalazła się w prestiżowym gronie przedsiębiorstw
wyróżnionych Diamentem Forbesa 2009. Firma
zajęła 35. miejsce w województwie małopolskim
oraz 388. pozycję w rankingu ogólnopolskim
w sektorze średnich przedsiębiorstw. Nagroda
ta cieszy nas tym bardziej, że w rankingu brały
udział przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech
latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją
wartość. Ranking Diamenty Forbesa 2009 został
przygotowany we współpracy z wywiadownią
gospodarczą Dun&Bradstreet.
Lista firm, które znalazły się w rankingu, opracowana została na podstawie szwajcarskiej
metody wyceny wartości firm, łączącej metodę
majątkową i dochodową.
Według wyceny przygotowanej przez firmę
Dun&Bradstreet spółka Euronit uzyskała przeciętny wzrost wartości w latach 2005-2007
w wysokości 45,86%.
S. K.: Proszę powiedzieć, jakie są Państwa
plany na przyszłość?
W. K.: Polska to w mojej ocenie rynek rozwojowy, rynek dużych możliwości - dlatego po
zakończeniu aktualnej inwestycji w Chojnicach
w kolejnych latach planujemy dalszy dynamiczny
rozwój firmy. Już teraz przygotowujemy się do
kolejnej inwestycji i budowy trzeciego zakładu
produkcji dachówki, co pozwoli nam na umocnienie
pozycji lidera w naszej branży. Tyle na chwilę
obecną mogę zdradzić.
Dziękujemy za wywiad i życzymy kolejnych
sukcesów!
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