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– Prosz  przybli y  naszym 
czytelnikom pro  l dzia alno ci 
 rmy Poltech Sp. z o.o. Jak d ugo 

istnieje, czym si  zajmuje, w ja-
kim sektorze dzia a?
– Firma Poltech Sp. z o.o. powsta a 

w 1998 r. w Tarnowskich Górach. Od 
pocz tku istnienia wiadczy us ugi eks-
portowe w bran y budowlanej, zajmuje 
si  produkcj  zbroje  oraz prefabrykatów 
betonowych dla wiod cych  rm w Niem-
czech.

Na bazie wieloletniego do wiadczenia 
zdobytego na rynku niemieckim w zakre-
sie produkcji elementów zbrojeniowych 
oraz koszy zbrojeniowych do pali funda-
mentowych, w maju 2007 r. uruchomili-
my zak ad produkcyjny w Tarnowskich 

Górach specjalizuj cy si  wy cznie 
w produkcji koszy zbrojeniowych do pali 
fundamentowych.

– S  Pa stwo jedynym zak a-
dem w Polsce, który ograniczy  
produkcj  wy cznie do koszy 
zbrojeniowych do pali funda-
mentowych, nie proponuj c 
innych wyrobów zbrojarskich, 
dlaczego?
– W krajach tzw. starej Unii nie bez 

powodu od dawna mo na zaobserwo-
wa  tendencj  do w skiej specjalizacji. 
Metoda ta z jednej strony zapewnia ofe-
rowanie produktu czy us ugi na najwy -
szym poziomie, a z drugiej umo liwia 
optymalizacj  kosztów, co przek ada 
si  na korzy ci dla klientów w postaci 
najbardziej konkurencyjnej ceny. Dzi ki 
temu jako jedyni w Polsce nie mamy ad-
nych technicznych ogranicze , mo emy 

maszynowo wyprodukowa  kosze do 
mikropali o rednicy ju  od 12 cm oraz 
kosze do pali wielko rednicowych do 
2,20 m. D ugo ci koszy produkowanych 
w hali produkcyjnej ograniczone s  je-
dynie mo liwo ci  transportu, jednak 
wychodz c naprzeciw szczególnym wy-
maganiom naszych klientów, mo emy 
uruchomi  maszynow  produkcj  koszy 
ponadgabarytowych bezpo rednio na 
placu budowy.

– Tak szeroki zakres mo liwo ci 
musi mie  oparcie w technologii 
produkcji. Co wyró nia technolo-
gi  stosowan  przez Poltech?
– W odró nieniu od wielu naszych 

konkurentów wybrali my znan  nam 
technologi  wzorowan  na producen-
tach niemieckich. Maszyny maj ce za-
stosowanie w produkcji koszy wielko-
rednicowych ró ni  si  zasadniczo od 

popularnych w Polsce maszyn w oskich. 
Umo liwiaj  produkcj  sposobem tra-
dycyjnym, gdzie podstaw  zbrojenia 
jest owini ty spiral  szkielet oparty na 
wewn trznych pier cieniach. Nie stosu-
jemy automatów zgrzewaj cych, spawy 
wykonywane s  przez specjalnie wyszko-
lony personel posiadaj cy uprawnienia 
do spawania pr tów ze stali do zbrojenia 
betonu wed ug normy PN-EN ISO 17660 
i PN-EN ISO 17660-2. W ten sposób, ku 
zadowoleniu naszych klientów, osi gamy 
najwy sz  jako  i stabilno  koszy. Naj-
wi ksz  zalet  naszych maszyn jest ich 
prostota i wydajno  – przeprogramo-

wanie maszyny na inny rodzaj kosza jest 
mo liwe w zaledwie kilka minut. Inno-
wacyjno  maszyny do produkcji mikro-
pali zapewnia nam wyj tkow  pozycj  na 
rynku polskim – jako jedyni produku-
jemy maszynowo kosze o najmniejszych 
rednicach.
– Posiadaj  Pa stwo niebaga-
telne do wiadczenie i renom  na 
rynku niemieckim. Prosz  poda  
przyk ady wielkich inwestycji 
w Niemczech z wykorzystaniem 
produktów Poltech.
– Rozpoznawalno  marki Poltech na 

rynku niemieckim zapewnia nam wspó -
praca z wiod cymi przedsi biorstwami 
bran y budowlanej, takimi jak m.in.: Re-
kers Betonwerk GmbH & CO.KG, DW 
Betonrohre GmbH nale cej do znanej 
równie  w Polsce grupy Consolis, Kroni-
mus AG, Hochtief AG, NORO Stahl- und 
Röhrenhandels GmbH.

Do najbardziej spektakularnych inwe-
stycji zrealizowanych wspólnie z naszymi 
partnerami zliczy  mo na stadion w Gel-
senkirchen-Arena auf Schalke, LTU-
Arena w Düsseldor  e, hale produkcyjne 
dla Daimler-Crysler i Volkswagena oraz 
centrum logistyczne  rmy IKEA.

– Czy osi gni cia na rodzimym 
rynku s  równie spektakularne 
jak te w Niemczech?
– W Polsce nasz produkt ma zasto-

sowanie g ównie w budownictwie in-
frastrukturalnym. Byli my dostawcami 
koszy do pali fundamentowych do wielu 
obiektów, jednak do najbardziej presti-
owych zaliczamy najwi kszy obiekt 

mostowy w Polsce – przez Odr  w ci gu 
Autostradowej Obwodnicy Wroc awia. 
Naszymi odbiorcami s  wi c przede 
wszystkim wykonawcy dróg i autostrad 
oraz  rmy zajmuj ce si  palowaniem, 
takie jak: Mostostal Warszawa SA, J&P 
AVAX SA, Mosty l sk Sp. z o.o., Most-
marpal Sp. z o.o., Kromiss-Bis Sp. z o.o., 
Terramost Sp. z o.o. W zakresie dostaw 
koszy do micropali wspó pracujemy z ta-
kimi  rmami, jak: GEOCARBON Sp. 
z o.o., DROMOS Sp.j, De Wall Polska 
Sp. z o.o.

– Czy w warunkach kryzysu go-
spodarczego  rma planuje dalsz  
ekspansj  na rynek niemiecki? 

Wywiad branżowy Producent

W kryzysie równie  mo na 
stawia  na rozwój
Z Lucyn  Kornek, prezes zarz du  rmy Poltech Sp. z o.o. rozmawia Mariusz Karpi ski-Rzepa, 
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Zdaniem wielu ekspertów nie 
ma co liczy  na du e przychody 
z eksportu.
– Ogólne zmniejszenie przychodów 

z eksportu sta o si  faktem, jednak us ugi 
wiadczone przez nasze przedsi biorstwo 

na rynku niemieckim sta y si  w kryzysie 
bardziej cenione ni  kiedykolwiek przed-
tem. Dowodz  tego wyniki  nansowe 
uzyskane w 1. kwartale br. oraz zakon-
traktowane dodatkowe zlecenia. Nie bez 
znaczenia jest te  wysoki kurs euro.

– A jak  strategi  dzia ania 
przyj li Pa stwo w czasie kry-
zysu na rynku polskim?
– W Polsce wszystkie dzia ania skie-

rowali my na rozwój. W 2008 r. zaanga-
owali my si  w projekt inwestycyjny, 

który przyczyni si  do wzrostu konku-
rencyjno ci naszego przedsi biorstwa 
na rynku krajowym przez zakup no-
wych maszyn i urz dze . Dla zabezpie-
czenia realizacji bie cych umów zde-
cydowali my o uruchomieniu rezerw 
 nansowych na zakup stali – z uwagi 

na jej wahania cenowe. Ponadto w celu 
jak najlepszej obs ugi naszych klien-
tów wdro yli my system zarz dzania 
jako ci  wed ug normy PN-EN ISO 
9001-2001.

– Podsumowuj c, co wed ug 
Pani odró nia Poltech od kon-
kurencji?
– Przede wszystkim technologia 

produkcji pali, ich stabilno , jako  
oraz mo liwo  maszynowej produkcji 
mikropali lub produkcji pali na miejscu 
budowy. W zwi zku z tym, e Poltech 
jest  rm  rodzinn , a nasza praca to 
nasza pasja, staramy si  budowa  stra-
tegi   rmy w oparciu o kapita  ludzki 
i spo eczn  odpowiedzialno  biznesu. 
Potra  my tak e szybko reagowa  na 
zmiany otoczenia. Wzorem naszego 
dzia ania jest profesjonalna organizacja 
pracy naszych zachodnich s siadów.

– Dzi kuj  za rozmow .
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Palowanie przez zaprzyjaźnioną fi rmę  

MOSTMARPAL Sp. z o.o. 

Zbrojenia do pali fundamentowych produkowane przez 

Poltech Sp z o.o.: najmniejsze i największe średnice 




