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Puolan metsätalous
Metsävarat

Puolassa metsät peittävät alle kolmanneksen maapinta-alasta
ja keskittyvät maan reunaosiin. Puola kuuluu lauhkeaan lehti- ja
sekametsävyöhykkeeseen. Kotimaisia puulajeja on yli 50, yleisimpänä mänty.
Metsäala

9,3 milj. ha, 30 % maapinta-alasta

Metsänomistus

82 % julkinen, 18 % yksityinen

Puuston tilavuus

2,3 mrd. m³

247 m³/ha

Vuotuinen kasvu

68 milj. m³

8,0 m³/ha

Vuotuiset hakkuut

36 milj. m³

3,8 m³/ha

Metsät sijaitsevat pääasiassa köyhemmän maaperän alueilla,
viljavat alueet ovat maatalouskäytössä. Metsien pinta-alaa
pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on nostaa metsien osuus 33
prosenttiin maapinta-alasta. Viimeisten 40 vuoden aikana Puolassa
on metsitetty noin 0,6 miljoonaa hehtaaria ja valtion metsien
tilavuus on lähes kaksinkertaistunut. Puolet metsitetyistä alueista
kuuluu yksityisille omistajille.

Puola
ff pinta-ala: 313 000 km²
ff pääkaupunki: Varsova
ff väkiluku: 38,5 milj.
ff valuutta: złoty (PLN)
ff virallinen kieli: puola
f f BKT 2011:
514 mrd. USD (nimellinen)
812 mrd. USD (ostovoimakorjattu)

Metsillä on tärkeä ekologinen tehtävä, ja 30 % metsistä luokitellaan suojametsiksi. Pääosa suojametsistä sijaitsee vuoristossa ja
teollisuusalueilla. Valtion metsistä puolet on ensisijaisesti talousmetsää. Metsien virkistyskäyttö on merkittävässä asemassa.
Valtion liikelaitos "Lasy Państwowe" tarjoaa luontomatkailupalveluja sekä ylläpitää erityistä mallimetsäverkostoa, jonka
infrastuktuuri palvelee opetuksen lisäksi myös virkistyskäyttöä.

Metsien sijainti Puolassa
Puulajien osuus puuston tilavuudesta
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Puolan metsätalous
Metsäpolitiikka

Metsien käyttö ja hoito

Puolan metsistä on julkisessa omistuksessa 81 %, josta pääosa
valtion liikelaitoksen "Lasy Państwowe" hallinnassa. Yksityishenkilöt omistavat 18 % metsistä ja yksityiset osuuskunnat 1 %.
Yksityismetsät ovat kooltaan pieniä ja yleensä osa maatilaa.
Yksityismetsänomistajia on yli 800 000.

Metsien ekologiset ja sosiaaliset tehtävät ovat puuntuotannon
lisäksi tärkeitä. Puuston vuotuisesta kasvusta hyödynnetään noin
60 %. Lasy Państwowella on puuntuotannossa monopoliasema ja
sen osuus vuotuisista hakkuista on 90 %. Yksityismetsistä korjattu
puu menee pääasiassa kotitarvekäyttöön.

Ylin metsäasioita käsittelevä organisaatio on ympäristöministeriö.
Valtion metsiä hallinnoiva Lasy Państwowe on taloudellisesti
itsenäinen valtionorganisaatio. Lasy Państwowe koostuu 17 alueellisesta osastosta, joiden alaisuuteen kuuluu 427 metsänhoitopiiriä.
Lasy Państwowe ylläpitää myös 25 mallimetsäalueen verkostoa,
jonka tavoitteena on kestävän metsätalouden ja metsien suojelun
rinnakkainen edistäminen.

Toteutuneet vuosittaiset hakkuut ovat noin 35 miljoonaa kuutiometriä, josta päätehakkuiden osuus on 40 %. Avohakkuiden osuus
on alle 20 % ja niiden määrää pyritään pienentämään jatkuvasti.

Metsäpolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat
ff metsien monikäytön turvaaminen lisäämällä metsävaroja,

parantamalla metsien kuntoa ja takaamalla niiden suojelu
hoidon ja käytön muuttaminen puuntuotantokeskeisestä käytöstä ekologisesti ja taloudellisesti tasapainoiseen kestävään monikäyttöön
ff metsien ekologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten
toimintojen vahvistaminen.

ff metsien

Puolassa vallitseva puunkorjuumenetelmä on manuaalinen moottorisahahakkuu, koneellisen korjuun osuus on alle 10 %. Tavaralajimenetelmällä tehdään kolmannes hakkuista. Nykyaikaisten
metsäkoneiden määrä on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Lasy Państwowe ostaa puunkorjuutyön pieniltä
metsäpalveluyrityksiltä.
Pääosa metsistä uudistetaan keinollisesti, luontaisen uudistamisen
osuus on 10 %. Valtion metsissä uudistamistöitä tehdään 46 000
hehtaarin alueella vuosittain, yksityismailla tehdään pääasiassa
peltojen ja joutomaiden metsittämistä.
Hakkuiden kehitys
valtio, yhteensä
valtio, päätehakkuut
valtio, kasvatushakkuut
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Puolan metsäteollisuus
Metsäteollisuus kansantaloudessa

Puola on yksi Keski- ja Itä-Euroopan merkittävimmistä metsäteollisuustuotteiden tuottajista. Metsäteollisuudessa työskentelee 180 000 henkilöä ja metsätaloudessa 50 000.
Osuus BKT:sta (arvonlisäys)

1,4 %

Osuus teollisuustuotannon arvosta

5%

Osuus työllisistä

2%

Osuus ulkomaankaupasta

5 % viennistä, 3 % tuonnista
(ilman huonekaluja)

Metsäteollisuudessa vallitsevat pienet ja keskisuuret yritykset,
niiden osuus tuotannosta on noin puolet. Yhteensä toimialalle on
rekisteröity 20 000 yritystä, joista pääosa on mikroyrityksiä. Yli 9
henkilöä työllistäviä yrityksiä on puutuoteteollisuudessa 2 000 ja
massa- ja paperiteollisuudessa 660.

Puolan metsäteollisuuden sijoittuminen
Gdynia
.
. Gdansk

Puola
ff BKT henkeä kohden 2011:
13 463 USD (nimellinen)
21 261 USD (ostovoimakorjattu)
ff BKT:n kasvu (2011): 4,3 %
ff tärkeimmät luonnonvarat: kivi- ja
ruskohiili, kupari, sinkki, rikki, lyijy,
suola
ff tärkeimmät teollisuudenalat:
elintarvike-, kemikaali- sekä
kone- ja laiteteollisuus

Puolan metsäteollisuus jalostaa puuta vuosittain 32 miljoonaa
kuutiometriä. Valtion liikelaitos "Lasy Państwowe" on
monopoliasemassa puuntoimituksissa.
Puutuoteteollisuudessa tuotanto on painottunut puulevyihin,
jatkojalostuksessa tärkein toimiala on huonekalujen valmistus.
Kemiallisen metsäteollisuuden osalta pääpaino on pakkausmateriaalien tuotannossa.
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Puolan metsäteollisuus
Puutuoteteollisuus

Massa- ja paperiteollisuus

Sahatavaraa tuotetaan vuosittain noin 4 milj. m³. Sahalaitoksia on
paljon ja ne ovat kooltaan hyvin pieniä. Suurimmat sahat kuuluvat
kansainvälisiin konserneihin.

Sellua Puolassa tuotetaan miljoona tonnia vuosittain, paperia ja
kartonkia neljä miljoonaa. Paperiteollisuus on painottunut pakkausmateriaalien tuotantoon, joita myös viedään ulkomaille.
Graafisten paperien osuus tuotannosta on noin viidennes.

Puulevyjä tuotetaan vuosittain 8 milj. m³, josta yli puolet on lastulevyä. Puola on myös merkittävä MDF-levyvalmistaja. Tuotanto
on keskittynyt kansainvälisten yritysten nykyaikaisiin tehtaisiin.
Huonekalut ja puulevyt ovat merkittävin puutuoteteollisuuden
vientituote.

Puumassa, paperi ja kartonki sekä niiden jalosteet ovat tärkeimpiä metsäteollisuuden tuontituotteita.

Metsäteollisuuden tuotannon ja ulkomaankaupan kehitys
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Puolan yritykset
Puolan metsä- ja bioenergia-alan yrityksiä
1. Bioenergia
Pigeo – Polska Izba Godpodarcza Energii Odnawialnej
Polska Izba Biomasy
Ekominko
Ekoplex Sp. z o.o.
Stelmet S.A.
2. Metsätalous
Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych (General National Direction of State Forests)
Ministry of the Environment of Republic of Poland, Forestry Department
Zaklad Uslug Lesnych I Remontowych (Department of Forestry and Repair Services)
3. Puutuotteet
KPPD-Szczecinek SA
Pomeranian Timber INC.
PPHU "Tartak"
Tartak "Olczyk" Ludwik Olczyk
Swedwood Poland Sp. z.o.o.
Drewex Sp.
Abakus Wood Pol Wieczorek-Skumbin Sp.j.
Mat-Bud Każak Spółka Jawna
Zakład Przemysłu Drzewnego Drewnex
Pako Bud
Andrewex Sp. z.o.o.
Mrocza Timber
Witar Tartak Tyble Sp. z o.o.
Tartak Szymerkowski
SPPH “Wital” Kolenkiewicz, Uździło Sp. J.
Przedsiebiorstwo Przetworstwa Drzewnego Grodkow Sp. z o.o.
Remix Sp. z o.o.
TimberOne SA
Raven Sp. z.o.o.
Drewno Vox SP. z.o.o. SKA
Pfleiderer Grajewo S.A.
Zaklad Wyrobów Drewnych "Pro-Drewex" Sp. z o.o.
Homanit Polska
Sokolka Okna i Drzwi S.A.
Brawo Usługi Tartaczne (Mobile sawmilling)
Tartak Sulechow Spółka z o.o.
Kolbon Oak Capentry
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Perfect" Sp. z o.o.
Tartak Racot
4. Sellun ja paperin tuotanto
Stora Enso Poland S.A.
UPM Raflatac Sp. z.o.o.
Sonoco Poland Packing Services Sp. z.o.o.

Sähköposti: kiemet@metla.fi
Internet: http://www.metla.fi/metinfo/kie/
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5. Logistiikka ja tukkukauppa
Itrans
6. Teknologiavalmistajat
Osrodek Techniki Lesnef w Jarocinie (Forest Engineering Center)
Zakłady Maszynowe "Hamech" Sp. z o. o.
Zakład Mechaniczny Wikoma
Fabryka Maszyn do Drewna Gomad Sp. z o.o.
W-Irex Przedsiębiorstwo Prywatne
Malborska Fabryka Obrabiarek “Pemal” Sp. z o.o.
Jaroma S.A.
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp z o.o.
Faba S.A. Polska

Yritysluettelon kokosi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Tiedot on koottu vuosina
2010–2012, ja ne perustuvat saatavilla oleviin julkisiin lähteisiin. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu.
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1. BIOENERGIA
Pigeo – Polska Izba Godpodarcza Energii Odnawialnej (Puolan uusiutuvan energian kauppakamari)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Kansainvälisyys:

ul. Gotarda 9
02-683 Warsaw, Poland
+48 22 5484 999
+48 22 5484 998
http://www.pigeo.org.pl
pigeo@pigeo.pl
Yhdistys
The Polish Economic Chamber of Renewable Energy (PIGEO) on taloudellisesti
itsenäinen organisaatio, joka on perustettu 2004. PIGEO tekee yhteistyötä
Puolassa uusiutuvan energian markkinoilla toimivien yritysten kanssa (tuulivoima,
biomassa ja biopolttoaineet, vesivoima, aurinkoenergia, maalämpö ja
lämpöpumput). Organisaatio ajaa aktiivisesti jäsentensä etuja kuten
ammattiyhdistykset, laite- ja komponenttivalmistajat, koulutusorganisaatiot,
konsulttiyritykset, urakoitsija- ja asennusyritykset, kotimaiset ja ulkomaiset
investoijat. PIGEOn toiminnan tavoitteena on kehittää Puolan uusiutuvan energian
sektoria.
Organisaatio edistää jäsenyritysten liiketoimintaa sekä kehittää Puolan uusiutuvan
energian markkinoita. Se pyrkii edistämään uusiutuvaan energiaan liittyvien
teknologioiden kehittämistä, lainsäädäntöä sekä neuvontaa, parantamaan
edellytyksiä investoinneille sekä kehittämään alan koulutusta ja konsultointia.
PIGEO tekee aktiivista yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa
kehittääkseen Puolan uusiutuvan energian markkinoita toteuttamalla ulkomailla
käytettyjä ratkaisuja. Organisaatio on tiiviissä yhteistyössä useiden Euroopan
instituutioiden kanssa: European Commission, European Parliament, European
Forum for Renewable Energy Sources, European Renewable Energies Federation,
and European Renewable Energy Council. Lisäksi, se tekee yhteistyötä
ulkomaisten investoijien kanssa rohkaisten heitä investoimaan Puolan uusiutuvan
energian
markkinoille,
auttaen
heitä
löytämään
puolalaisia
liiketoimintakumppaneita ja tarjoten konsultointipalveluja.

Polska Izba Biomasy (Biomassaan keskittyvä kauppakamari)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistaja:
Kuvaus:

ul. Chmielna 100
00-801 Warszawa, Poland
+48 22 4986 009; +48 60 1547 613
+48 60 1547 607
http://www.biomasa.org.pl
biuro@biomasa.org.pl
Yhdistys
Puolan biomassaan keskittyvä kauppakamari (Polska Izba Biomasy) on yhdistys,
jonka jäseniä ovat biomassaa käyttävät ja sen käyttöä kehittävät yritykset.
Yhdistys on perustettu 2004 ja sen päätehtävä on kasvattaa biomassan käyttöä
energian tuotantoon sekä kehittää bioenergian käyttöön liittyviä laitteita. Lisäksi
organisaatio pyrkii edistämään biomassan ja sen hyödyntämiseen liittyvien
laitteiden ja koneiden vientiä. Yhdistys kehittää ja edistää bioenergian käyttöä.
Tällä hetkellä organisaatioon kuuluu 100 puolalaista yritystä, jotka toimivat
maataloudessa tai rakentavat bioenergialaitoksia. Jäsenet on jaettu toimintansa
perusteella kolmeen ryhmään: biomassan tuottajat (yritykset, jotka kasvattavat
bioenergiaksi kelpaavia kasveja mukaan lukien metsäenergia), biomassaa
käsittelevät yritykset (pelletin, briketin jne. valmistajat) ja biomassan käyttäjät.

Tuotteet:
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Yhdistys tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa biomassan käytön
edistämiseksi: energiakäyttöön tarkoitetun biomassan tuottajat, biomassaan
perustuvien polttoaineiden tuottajat, biomassan energiakäyttöön liittyvien
koneiden ja laitteiden valmistajat, myyntihenkilöstö, instituutiot ja muut
organisaatiot.
Toimintaa koostuu alueellisten biomassan tuotanto-ohjelmien suunnittelusta,
rahoituksen hankkimisesta ohjelmien toteutukselle, biomassan tuotannon ja sen
käyttöön
liittyvien
laitevalmistajien
tukemisesta,
investointiprojektien
toteutuksesta. Lisäksi yhdistys tuottaa informaatiota, konsultoi ja kouluttaa
biomassan ja siihen pohjautuvan energian tuottajia.

Ekominko
Osoite:

ul. Krakowska 293
25-801 Kielce, Poland
Puhelin:
+48 72 2122 477
Faksi:
+48 72 2122 477
Kotisivu:
http://www.ekominko.co.uk
Sähköposti:
info@ekominko.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Ekominkon tavoitteena on edistää vaihtoehtoja fossiilisille lämmönlähteille. Se
tuottaa ekologisia polttoaineita kuten brikettejä ja pellettejä, jotka on valmistettu
havu- ja lehtipuiden sahanpurusta. Lisäksi, yritys valmistaa koneita brikettien ja
pellettien tuotantoon sekä neuvonta- ja ylläpitopalveluja laitteiden käyttöön.
Yritys tuo myös maahan korkealaatuisia sähkö- ja kaasulaitteita sekä niiden
varaosia.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat briketit, (tammi- ja pyökkisahanpurusta),
pelletit, puuhiili, polttopuut sekä laitteet brikettien ja pellettien valmistukseen.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Kielcen kaupungissa Swietokrzyskien
voivodikunnan alueella Keski-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys tuo laitteita pellettien ja brikettien valmistusta varten.

Ekoplex Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

ul. Nowogrodzka 23/6
81-312 Gdynia, Poland
+48 58 7322 490
+48 58 7322 498
http://www.ekoplex.pl
biuro@ekoplex.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 2003 perustettu EKOPLEX Sp. z o.o. valmistaa ekologista polttoainetta
briketeistä ja pelletin jyvistä, jotka on tuotettu sekä havu- että lehtipuiden
sahanpurusta. Yrityksen tuotantokapasiteetti on 500 tonnia brikettikuutioita ja
1500 tonnia pellettejä kuukaudessa. Liikevaihto oli vuonna 2008 noin 225 000
USD.
Ekoplex tekee yhteistyötä puunkuivaukseen erikoistuneen yrityksen kanssa
(koivu, pyökki, tammi, tervaleppä, valkopyökki). Tuotteet myydään pääasiassa
ulkomaan markkinoille ja ne on sertifioitu saksalaisen DIN 51731 ja itävaltalaisen
Ö-Norm M 7135 standardin mukaan. Lisäksi tuotantoteknologia vastaa
länsieurooppalaisia ja skandinaavisia vaatimuksia.
Yrityksen tuotevalikoimiin kuuluvat sahanpurusta (pyökki, koivu, mänty)
valmistetut brikettikuutiot, polttopuut (koivu, pyökki, tammi, valkopyökki,

5
tervaleppä) ja pelletit. Yritys tarjoaa myös logistisia palveluja Euroopan Unionin
alueella.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Gdynian kaupungissa Pommerin voivodikunnassa PohjoisPuolassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Länsi-Pommerissa, Lubuszin ja KyvavianPommerin maakunnissa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie suuren osan tuotannostaan Euroopan markkinoille kuten Skandinaviaan,
Saksaan, Itävaltaan.

Stelmet S.A.
Osoite:

ul. Gorzowska 20
65-127 Zielona Gora, Poland
Puhelin:
+48 68 3293 800
Faksi:
+48 68 3293 807
Kotisivu:
http://www.polishpellet.com/
Sähköposti:
pellet@stelmet.com
Omistus:
Pörssiyhtiö
Kuvaus:
Stelmet on yksi Puolan suurimmista puutuotealan yrityksistä. Se valmistaa
pääasiassa puutarhahuonekaluja. Viime aikoina Stelmet on alkanut valmistaa
myös pellettejä. Yritys on perustanut yhden Puolan suurimmista pelletin
tuotantolaitoksista. Sen vuosittainen kapasiteetti on 144 000 tonnia pellettejä.
Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 81 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoima koostuu pelleteistä, jotka on valmistettu havupuiden
sahanpurusta (kuusi, mänty). Tuotteiden korkean laadun takaavat sertifikaatit DIN
51731 no. 5H128 ja DIN Plus no. 7A091.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Zielona Goran kaupungissä Lubuszin
voivodikunnan alueella Länsi-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Stelmet vie tuotantonsa ulkomaille.
 palaa alkuun

2. METSÄTALOUS
Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych (General National Direction of State Forests)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistaja:
Kuvaus:

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa, Poland
+48 22 5898 100
+48 22 5898 171
http://www.lasy.gov.pl
sekretariat@lasy.gov.pl
Valtion organisaatio
Vuonna 1924 perustettu General National Direction of State Forests on yksi
Euroopan suurimmista metsätalouden organisaatioista. Organisaatio hallinnoi
valtion omistamia metsiä Puolan Valtiokonttorin toimeksiannolla. Sen hallinnoima
metsäala ylittää 7,5 milj. ha. Organisaation tärkeimmät tehtävät ovat Puolan
metsien suojelu, käyttö ja säilyttäminen. Lisäksi organisaatio on suurin puun
tarjoaja Puolan markkinoilla.
The General National Direction of State Forests käsittää seitsemäntoista
alueellista yksikköä, jotka koordinoivat kukin metsätalouden toimintoja tietyllä
alueella. Työntekijöitä on kaikkiaan 25 000. Toimintaa rahoittaa valtion
metsärahasto sekä useat kansalliset ja EU-projektit.

Tuotteet:
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Organisaatio on useiden puolalaisten puualan yritysten yhteistyökumppani.
Lisäksi se tekee yhteistyötä paikallisesti puolalaisten kuntien ja organisaatioiden
kanssa, pääasiassa ympäristönsuojelun alueella.
Nykyisiin palveluihin kuuluvat metsänhoito, puun ja muiden metsän tuotteiden
tarjonta markkinoille (puutuotteet, taimet, yrtit, elintarvikkeet), puunkorjuu,
monimuotoisuuden suojelu ja säilyttäminen, metsien suojelu, metsäalan koulutus.

Puolan ympäristöministeriön metsäosasto (Ministry of the Environment of Republic of Poland,
Forestry Department)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivut:
Sähköposti:
Omistaja:
Kuvaus:

Tuotteet:

Kansainvälisyys:

Wawelska Str. 52/54
00-922 Warszawa , Poland
+48 22 5792 550
+48 22 5792 290
http://www.mos.gov.pl
Departament.Lesnictwa@mos.gov.pl
Valtion organisaatio
Puolan ympäristöministeriön metsäosasto on valtion organisaatio, joka vastaa
Puolan metsien hoidosta. Sillä on useita yhteistyökumppaneita kuten
maatalousministeriö sekä Euroopan metsä-instituutti. Seuraavat tahot ovat tämän
valtion organisaation seurannassa: Kansallinen holdingyhtiö ”Valtion metsät”,
Metsäntutkimuslaitos, Metsänviljelytoimisto sekä Puolan metsästysyhdistys.
Lisäksi metsäosasto kehittää kansallista metsitysohjelmaa, joka pyrkii
parantamaan muiden kuin valtion metsien tilaa.
Metsäosaston tehtäviin kuuluu metsänhoidon, metsämaan suojelun ja
metsäntuottokyvyn sekä metsästyksen tehokkuuden arviointi, lainsäädännön
kehittäminen, valtion metsävarojen valvonta ja metsien kestävyysuhkien tarkkailu
sekä metsien monipuolisuutta kehittävien toimenpiteiden alkuun saattaminen
tukemalla projekteja, jotka liittyvät metsiensuojeluun, metsäluonnon biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseen, metsämatkailuun ja metsäalan koulutukseen.
Metsäosasto osallistuu kansainvälisiin aloitteisiin, jotka liittyvät metsien ja
biologisen monimuotoisuuden suojeluun, esim. Main Coordination Committee of
the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (MCPFE).

Zaklad Uslug Lesnych I Remontowych (Department of Forestry and Repair Services)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistaja:
Kuvaus:

ul.Wyszyoskiego 129
42-700 Lubliniec, Poland
+48 34 3513 338; +48 34 3513 339
+48 34 3513 338
http://zulir.com.pl/
biuro@zulir.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Zakład Usług Leśnych i Remontowych (Metsäpalvelu- ja kunnostustöiden yritys
ZULiR) on puolalainen puunkorjuuyritys, joka aloitti toimintansa 1992. Vuodesta
2006 hakkuutoiminnan ohella ZULiR on vastannut seuraavista metsätalouden
tehtävistä: metsänhoito, metsien suojelu ja metsäpalojen sammutus,
puunhankinta. Lisäksi yritys tarjoaa maatalouden palveluja. Yrityksen toimintaalueeseen kuuluvat metsät seuraavilla alueilla: Nadleśnictwo Lubliniec, Brynek,
Koszęcin, Kup, Świerklaniec, Olesno.
Yritys on metsäyrittäjien yhdistyksen jäsen. Se tekee yhteistyötä 25 pienemmän
yrityksen kanssa. Vakituisia työntekijöitä on 30.
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Tuotteet:
ZULiR:n palvelut sisältävät hakkuut, metsänuudistamisen, metsänkasvatuksen ja
suojelun, metsäniittyjen entisöinnin, puiden poistamisen voimalinjoilta sekä
viheralueiden hoidon. Lisäksi yritys tarjoaa maatalousmaan metsitystä,
maanparannusta, kylvöä ja istutusta, viljankasvatusta, taimikoissa kemiallista
torjuntaa, havu- ja lehtipuuosuuden parantamista puunkasvatuksessa EUrahoituksella.
Sijainti:
Lubliniec, kaupunki Sleesian voivodikunnassa Etelä-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie vuosittain yli 50 000 m³ puuta.
 palaa alkuun

3. PUUTUOTTEET
KPPD-Szczecinek SA
Osoite:

Ul. Waryoskiego 2
78-400 Szczecinek, Poland
Puhelin:
+48 94 3749 700
Faksi:
+48 94 3749 780
Kotisivu:
http://www.kppd.pl
Sähköposti:
kppd@kppd.pl
Omistus:
Pörssiyhtiö
Kuvaus:
KPPD-Szczecinek SA, entinen Koszalioskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego,
on perustettu 1950. Se on yksi Puolan suurimmista puutuoteteollisuusyrityksistä.
Yrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 220 000 m³ havusahatavaran ja
40 000 m³ lehtipuusahatavaran osalta. KPPD on listautunut Varsovan Pörssiin.
Kronospan Szczecinek Sp. z o. o., Kronospan Holdings Ltd:n tytäryritys, on tärkein
omistaja 21,71 %:n osuudella. Työntekijöitä on 1 300. KPPD investoi jatkuvasti
parantaakseen laitoksiaan ja niiden teknologiaa asiakkaiden vaatimusten
täyttämiseksi. Yrityksen tuotteet ovat FSC sertifioituja taaten puunhankinnan
kestävyyden.
Tuotteet:
Nykyinen tuotevalikoima sisältää havupuusahatavaraa (särmättyä, höylättyä,
käsiteltyä, särmäämätöntä, kuivattua), lehtipuusahatavaraa (lattialistoja,
puusepänsahatavaraa, huonekaluelementtejä), veistettyjä hirsiä, jalkalistoja,
pieniä puutarhahuonekaluja. Yritys valmistaa myös sytykkeitä sekä polttopuuta ja
myy sahalaitteiden osia. Tuotannossa käytetään lähinnä mäntyä, pyökkiä ja
tammea, pieniä määriä myös kuusta, koivua, haapaa, saarnea, poppelia ja
valkopyökkiä. Tuotteiden ja palvelujen laatua seurataan ISO 9001:2000
järjestelmän avulla.
Sijainti:
Pääkonttori on Szczecinekissä. Yritys omistaa 15 tehdasta, jotka sijaitsevat LänsiPommerin alueen itäosissa. Yhdeksän havupuuta käyttävän sahan sijaintipaikat
ovat Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Krosino, Łubowo, Manowo,
Sławoborze, Świdwin ja Świerczyna. Kaksi lehtipuusahaa sijaitsee Kołaczissa ja
Wierzchowossa; pyökkiä ja tammea jalostava liimapuutehdas on Białogardissa.
Lisäksi kaksi varastoa sijaitsee Koszalinissa ja Szczecinekissä.
Bioenergia:
Yritys tuottaa havu- ja lehtipuun purusta, hakkeesta ja lastuista brikettejä, jotka
puristetaan kovassa paineessa ilman liima-ainesta.
Ulkomaankauppa: KPPD-Szczecinek palvelee sekä kotimaan että EU-markkinoita.

Pomeranian Timber Inc.
Osoite:

ul. Krasickiego 1B
71-333 Szczecin, Poland
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Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

+48 91 4877 446
+48 91 4862 419
http://www.pomeraniantimber.com.pl
office@pomeraniantimber.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Pomeranian Timber Inc. on vuonna 1990 perustettu puolalainen
puunjalostusyritys. Se valmistaa ja myy lehtipuusta valmistettua sahatavaraa,
lattialistoja sekä huonekaluelementtejä. Tuotannosta 80 % perustuu puuraakaaineelle, joka on ostettu Puolan metsähallinnolta, tuotettu kansainvälisten
ekologisten standardien mukaisesti ja Puolan metsänhoitosertifikaatin hyväksymä.
Yritys työllistää 90 henkeä.
Tuotteet:
Pomeranian Timberin tuotevalikoimaan kuuluu: erilaisista lehtipuulajeista sahattu
eripaksuinen puutavara (uunikuiva, ilmakuiva, tuore), huonekaluelementit,
lattialistat. Yritys valmistaa sahatavaraa ja huonekaluja määrämitoissa seuraavista
puulajeista: pyökki, sykomori vaahtera ja kirsikka. Lisäksi se myy vaneria ja
sahatukkeja seuraavista puulajeista: pyökki, sykomori vaahtera, valko- ja
punatammi, kirsikka, koivu, tervaleppä, poppeli ja muut trooppiset puulajit.
Sijainti:
Pääkonttori on Szczecinissä, joka on Länsi-Pommerin voivodikunnan pääkaupunki,
Luoteis-Puolassa. Siellä on käytössä vannesaha, jonka vuosittainen
sahauskapasiteetti
on
25 000 m³,
kuivauskapasiteetti
1 200 m³
ja
höyrytyskapasiteetti 3 000 m³ kuukaudessa.
Ulkomaankauppa: Pomeranian Timber tuo ja vie pääasiassa lehtipuusahatavaraa. Sen lisäksi yritys
tuo liimapuuprofiileja ikkuna- ja ovituotantoon sekä trooppisia lehtipuulajeja.

PPHU "Tartak"
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Smyków 72
26-260 Fałków, Poland
+48 44 787 3110
+48 44 787 3111
http://www.smykow.com.pl
orlewski@smykow.com.pl, marketing@smykow.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Tartak Smyków, jonka on myöhempi nimi on PPHU “Tartak”, on vuonna 1930
perustettu perheyritys. Yritys valmistaa tuotteita sekä havupuu- (mänty, kuusi,
lehtikuusi) että lehtipuu- (pyökki, tammi, tervaleppä, koivu, ym.) sahatavaraa
rakennus- ja huonekaluteollisuudelle. Liikevaihto oli vuonna 2011 noin 267 milj.
USD.
Yritys jalostaa yli 1000 m³ pyöreää puuta kuukaudessa. Sillä on myös
kuivauskapasiteettia 500 m³/kuorma, mikä mahdollistaa välittömän reagoinnin
asiakkaiden tarpeisiin. Tartakilla on ajanmukainen tuotantokalusto, sillä se on
toteuttanut merkittäviä investointeja lyhyessä ajassa. Yrityksessä työskentelee
noin 120 henkeä.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu kuivattu sahatavara (mänty, pyökki, tammi,
tervaleppä, koivu, saarni, suuri vaahtera), rakennussahatavara, palkit, särmätty
sahatavara, viimeistellyt tuotteet (parketti, lattialaudat, verhouslaudat,
lattialistat).
Fałków Kooskien maakunnassa, Świętokrzyskien voivodikunnassa Etelä-Puolassa.

Tartak "Olczyk" Ludwik Olczyk
Osoite:

Świdno 1
29-105 Krasocin, Poland
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Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
Bioenergia:

+48 41 3917331, +48 41 3917333
+48 41 3917330
http://www.tartakolczyk.com.pl
biuro@tartakolczyk.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Tartak Olczyk on perustettu yli 20 vuotta sitten ja se on yksi nopeimmin
kehittyneistä puutuoteteollisuusyrityksistä Puolassa. Yritys valmistaa sahatavaraa,
minkä lisäksi se tuottaa katon kannatinrakenteita ja muita mäntysahatavarasta
valmistettuja tuotteita kuten liimapuulevyä, särmättyä lautaa, pyöreitä pylväitä,
kuorittuja pylväitä ja mäntypellettejä. Yrityksen Tuotantokapasiteetti on
1 000 m³/kuukausi ja työntekijöitä sillä on 400.
Yritys arvostaa asiakkaiden odotuksia ja tarpeita tarjoten heille ammattitaitoisia
ja räätälöityjä palveluja parantamalla jatkuvasti tuotantolaitoksiaan,
työntekijöiden osaamista sekä johtamisjärjestelmiä. Lisäksi Olczykin saha
osallistuu Euroopan rakennerahaston rahoittamaan projektiin, missä otetaan
käyttöön innovatiivisia lastulevyn tuotantoteknologioita.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu sahatavara (särmätty, särmäämätön, katkaistu,
liimattu), liimalevy, lattialauta, männyn kuori, sahanpuru, hake. Yritys on myös
kiinnostunut myymään tukkeja.
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Krasocinissa, joka os kylä Wloszczowan
maakunnassa, Swietokrzyskien voivodikunnassa Etelä-Puolassa.
Yritys valmistaa myös pellettejä, jotka eivät sisällä epäpuhtauksia, liima-aineita,
sideaineita, maalia ja jotka on valmistettu sahanpurusta.

Swedwood Poland Sp z.o.o.
Osoite:

Ul. W. Witosa 31
PL-72-100 Goleniow, Poland
Puhelin:
+48 91 4323 032
Faksi:
+48 91 4323 060
Kotisivu:
http://www.swedwood.com
Sähköposti:
info@swedwood.com
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Swedwood Group, joka on perustettu 1992, on integroitunut kansainväliseen
teollisuusryhmittymään IKEAan. Se valmistaa ja kuljettaa puusta valmistettuja
huonekaluja ja valvoo koko arvoketjua pitkäaikaisin sopimuksin metsien hoidosta
ja puunkorjuusta sahatavara-, puulevy-, komponentti- ja huonekalujen
valmistukseen asti sekä niiden jakeluun. Swedwood Group varmistaa pitkän
tähtäimen kehityksen investoimalla jo olemassa oleviin tuotantolaitoksiin sekä
rakentamalla uusia yksiköitä. Sillä on noin 16 500 työntekijää ja sen vuosittainen
valmistuskapasiteetti on noin 100 milj. yksikköä huonekaluja ja komponentteja.
Swedwood Groupin 13 tuotantolaitosta ja toimistoa sijaitsee Puolassa työllistäen
7 000 henkilöä. Liikevaihto oli vuonna 2010 yli 1 mrd. USD.
Tuotteet:
Swedwoodin tuotevalikoima sisältää huonekaluja ja niiden elementtejä.
Sijainti:
Swedwood Puolan pääkonttori sijaitsee Goleniowissa, kaupungissa LänsiPommerin voivodikunnassa, Luoteis-Puolassa
Ulkomaankauppa: Swedwood Groupin vientitoiminnot suunnitellaan IKEA Groupissa.

Drewex SP
Osoite:
Puhelin:

Cegielnia ul. Wawrzyna 2
05-250 Radzymin, Poland
+48 22 7866 298, +48 22 7631 777
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Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

+48 22 7866 298
http://www.drewex.net.pl
drewex@drewex.net.pl
Private-owned Limited Liability Company
Drewex on 30 vuotta sitten perustettu puolalainen puuntuoteteollisuusyritys, joka
on erikoistunut parkettien, parkettilautojen, puisten laudoitusten ja kokopuisten
portaiden sekä sisäovien ja räätälöityjen viilutettujen tai lakattujen huonekalujen
valmistukseen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 180 000 m³ lattialautoja ja
1 000 erää portaita. Työntekijöitä on noin 100. Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 24
milj. USD.
Kuivaamon kapasiteetti on 800 m³, minkä lisäksi yrityksen laitteisiin kuuluvat
seuraavat tuotantolinjat: perinteinen parketti, puinen lattialauta, terassilauta.
Asiakkaat ovat yksityishenkilöitä Keski-Puolasta sekä kansalliset ja kansainväliset
tukkuliikkeet. Valmistaja tekee tiiviisti yhteistyötä useiden suunnittelijoiden ja
kehittäjien kanssa.
Tuotteet:
Tuotevalikoimaan kuuluu valikoima kokopuisia parketteja, portaita, ikkunalautoja,
viilutettuja ja lakattuja huonekaluja, ovia, puisia laudoituksia. Tuotannossa
käytetään sekä eurooppalaisia (tammi ja vaahtera Itä-Puolasta) että eksoottisia
puulajeja.
Sijainti:
Drewex-yhtiön pääkonttori, näyttelytilat sekä tuotantolaitokset sijaitsevat
Radzyminissa, Masovian voivodikunnassa (12 km Varsovasta), Puolan itäosassa.
Toinen näyttelytila on Varsovassa.
Ulkomaankauppa: Drewex tuo puulajeja Aasiasta, Etelä-Amerikasta ja Afrikasta.

Abakus Wood Pol Wieczorek-Skumbin Sp.j.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivut:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

ul. Kołobrzeska 3
10-444 Olsztyn, Poland
+48 89 5342 565
+48 89 5334 639
http://www.abakus-wood-pol.pl
poczta@abakus-wood-pol.pl, tartak@abakus-wood-pol.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1992 perustettu Abakus Wood Pol Wieczorek – Skumbin Sp.J. on
puolalainen puutuoteteollisuusyritys. Sen päätuote on parketti, mutta se
valmistaa myös puuovia, ikkunoita ja portaita. Yrityksen tuotanto perustuu
paikallisista metsistä hankitulle raaka-aineelle (tammi, pyökki, koivu, saarni ja
tervaleppä). Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 6 milj. USD.
Yrityksellä on saha, joka on erikoistunut märkään ja kuivaan puutavaraan sekä
huonekaluteollisuuden puolivalmiisiin tuotteisiin. Saha on hyvin varustettu: yksi
pysty- ja neljä vaakasahaa. Lisäksi yrityksellä on yhdeksän tietokoneohjattua
kuivaushuonetta, joiden kapasiteetti on 700 m³. Varaston tilavuus kuivatulle
sahatavaralle on noin 2000 m³.
Abakus Wood Polilla on yhteistyökumppaneita eri puolella Puolaa. Se myy
tuotteitaan sekä itse että puolalaisten jakelijoiden kautta.
Abakus Wood Polin tuotevalikoimaan kuuluu sahatavara (särmätty ja
särmäämätön eri paksuuksissa), tukit, erikokoiset listat, parketti, lattialaudat,
erimuotoiset ja kokoiset ikkunat ja ovet, eri havupuulajeista valmistetut
huonekalujen elementit. Puulajeina käytetään tammea, koivua, pyökkiä,
tervaleppää ja mäntyä. Lisäksi käytetään pieniä määriä vaahteraa, valkopyökkiä,
haapaa ja lehtikuusta.
Pääkonttori ja parkettivarasto sijaitsevat Olsztynissä, Warmian-Masurian
voivodikunnassa Koillis-Puolassa. Saha on Mokinyssä, kylässä lähellä Barczewoa
Olsztynin maakunnassa, Warmian-Masurian voivodikunnassa Koillis-Puolassa.
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Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan seuraaviin Euroopan maihin: Tanska, Saksa, Itävalta, Englanti
ja Italia. Välittäjien kautta tuotteita myydään myös Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Mat-Bud Każak Spółka Jawna
Osoite:

ul. Ogrodowa 8
64-962 Sypniewo k/Jastrowia, Poland
Puhelin:
+48 67 2661 234, +48 60 2736 736
Faksi:
+48 67 2661 296
Kotisivu:
http://www.mat-bud.pl
Sähköposti:
office@mat-bud.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Mat-Bud Każak on vuonna 1982 perustettu puolalainen perheyritys, joka
valmistaa ja myy puutuotteita. Yrityksen päätuote on särmätty ja särmäämätön
sahatavara. Sen lisäksi Mat-Bud Każak valmistaa erilaisia puutuotteita kuten
puusepäntuotteita huonekaluteollisuudelle, ovia ja ikkunapokia.
Yrityksen tuotantolaitoksiin kuuluu vaaka- ja pystysahat, joiden
tuotantokapasiteetti on 85 m³ sahatavaraa kahdeksan tunnin työvuoron aikana.
Vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 15 000 m³. Kuivauskapasiteetti on
160 m³.
Yrityksellä on hyvä maine sekä kotimaan että ulkomaisilla markkinoilla
tuotteiden korkean laadun ansiosta. Sillä on FSC sertifikaatti, jonka on myöntänyt
Rainforest Alliance. Mat-Bud Kazakista on tullut yksi alueen johtavista sahoista
jatkuvan ja systemaattisen kehitystyön, luotettavuuden ja teknologisen kaluston
ansiosta.
Tuotteet:
Mat-Bud Kazakin tuotevalikoimaan kuuluu eripaksuinen särmätty ja särmäämätön
sahatavara, rakennuspuutavara, kuivattu mäntysahatavara, uurrettu ja veistetty
hirsi.
Sijainti:
Sypniewo kylä Zlotowin maakunnassa Ison-Puolan voivodikunnassa LuoteisPuolassa lähellä Gdansk–Poznan-kuljetusväylää
Ulkomaankauppa: Mat-Bud Kazakilla on yhteistyötä sekä paikallisten että ulkomaalaisten yritysten
kanssa.

Zakład Przemysłu Drzewnego Drewnex
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Stale 505
39-400 Tarnobrzeg, Poland
+48 15 8111 351
+48 15 8226 204
http://www.drewnex.medox.pl
drewnexpro@interia.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Zakład Przemysłu Drzewnego “Drewnex” on puolalainen puutuotealan yritys, joka
on perustettu 1993 nimellä Tartak Usługowo – Handlowy Mikołaj Procyk w
Stalach; vuonna 2000 nimeksi annettiin “Drewex”. Yritys tuottaa sahatavaraa.
Pitkän kokemuksen ansiosta Drewex on onnistunut luomaan yhteistyöverkoston
sekä paikallisten että ulkomaalaisten kumppaneiden kanssa. Sillä on luotettavan
toimittajan maine.
Yrityksen tuotantolaitosten alueen pinta-ala on 1 000 m2 käsittäen sahan,
kuivaushuoneet (kapasiteetti 100 m³) ja toimistotilat. Tuotantolaitteet ja koneet
ovat nykyaikaiset. Lisäksi yrityksellä on kuljetuskapasiteettia 12 tonnin lastille.
Zakład Przemysłu Drzewnego Drewnexin tuotevalikoimaan kuuluu tukit,
sahatavara, vaneri, paneelit, listat, liitopalat, kattoparrut, lattialaudat, kaiteet,
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kuljetusalustat, jyrsityt laudat. Lisäksi yritys valmistaa räätälöityjä tuotteita
asiakkaiden toivomusten mukaan.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Tarnobrzegissa Ala-Karpatian voivodikunnassa KaakkoisPuolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys toimii sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Tuotteita viedään
mm. Unkariin, Itävaltaan ja Saksaan.

Pako Bud
Osoite:

ul. Kreta 6
95-050 Konstantynow Lodzki, Poland
Puhelin:
+48 42 2113 368
Faksi:
+48 42 6347 580
Kotisivu:
http://www.pako-bud.com.pl
Sähköposti:
pako-bud@pako-bud.com.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Pako-Bud on vuonna 1988 perustettu puutuotealan yritys. Se valmistaa
puutavaraa ja pakkaustarvikkeita. Raaka-aineena on pääasiassa mänty ja kuusi.
Asiakkaat arvostavat yrityksen joustavaa ja yksilöllistä lähestymistapaa.
Tuotteiden korkea laatu on mahdollistanut pitkäaikaisten asiakassuhteiden
syntymisen sekä paikallisten että ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Vuonna
2010 Pako-Bud investoi uusiin kuivauslaitteisiin, minkä ansiosta se tarjoaa myös
kuivauspalvelua. Liikevaihto oli vuonna 2008 noin 658 milj. USD.
Tuotteet:
Pako-Budin tuotevalikoimaan kuuluu puutavara (särmätty ja särmäämätön),
palkit, verhoilulauta, muottilevyt, paneelit, lattialaudat. Puiset pakkaukset
(laatikot, kuljetusalustat, puiset rakenteet) valmistetaan vanerista, lehtipuusta ja
OSB:stä. Lisäksi tuotetaan kartonkia.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Konstantynow Lodzkin kaupungissa
Pabianice maakunnassa, Łódźin voivodikunnassa Keski-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Pako-Bud on johtava pakkausmateriaalien tuottaja alueella ja tekee yhteistyötä
useiden paikallisten energia-alan, huonekaluteollisuuden ja autoteollisuuden
yritysten kanssa. Lisäksi yrityksellä on joitain ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita.

Andrewex Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Pietno 84
62-740 Tuliszkow, Poland
+48 63 2804 100
+48 63 2804 141
http://www.andrewex.com.pl
biuro@andrewex.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Andrewex Sp. z o.o., joka on perustettu 1988, on yksityinen puutuotealan yritys.
Se on kasvanut voimakkaasti saavuttaen merkittävän aseman puutarha- ja
sisustuskalusteiden samoin kuin suurten puurakenteiden markkinoilla. Yrityksessä
on yli 1 000 työntekijää. Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 52 milj. USD.
Yritys omistaa kolme tuotantolaitosta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on
300 000 m³. Lisäksi yrityksellä on kuljetus- ja varastointikapasiteettia sekä
verkosto, joka mahdollistaa laajan huolinta- ja kuljetuspalvelun. Andrewex Sp z
o.o.
investoi
voimakkaasti
tuotantokapasiteetin
laajentamiseen,
tuotantokustannusten pienentämiseen sekä tuotteiden laadun parantamiseen.
Andrewex on ainoa yritys Puolassa, jolle Otto Graff’s Institute Stuttgartista on
myöntänyt sertifikaatti ”A”: n, mikä vahvistaa yrityksen kyvykkyyden valmistaa
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tasalaatuisia liimapuurakenteita 40 m jänteellä sekä elementtejä, joita voidaan
yhdistellä ja saavuttaa rajoittamaton jännemitta
Tuotteet:
Andrewexin tuotevalikoimaan kuuluvat puutarha- ja sisustuskalusteet (aidat,
paalut, lavat, korokkeet, pergolat, kukka-alustat, kaivot, sillat, työkaluvajat,
autokatokset, kompostisäiliöt ja nelisärmäinen puutavara) sekä suuret
puurakennelmat.
Sijainti:
Pääkonttori on Pietnossa, Tukerin maakunnassa sijaitsevassa kylässä Ison-Puolan
voivodikunnassa Länsi-Puolassa. Suurikokoisia puurakennelmia valmistetaan
Cierpicessä, Torun maakunnassa sijaitsevassa kylässä, Kuyavian-Pommerin
voivodikunnan alueella Pohjois-Puolassa. Toinen tuotantolaitos perustettiin
Zeroniczkiin, Gmina Przykonaan, Tukerin maakuntaan.
Ulkomaankauppa: Yritys tekee yhteistyötä ulkomaisen ryhmän kanssa komissiopohjalta (DIY-ketju).

Mrocza Timber
Osoite:

ul. Kosciuszki 57
89-115 Mrocz, Poland
Puhelin:
+48 52 3856 035
Faksi:
+48 52 3856 536
Kotisivu:
http://www.mroczatimber.com
Sähköposti:
office@mroczatimber.com
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Mrocza Timber on vuonna 1906 perustettu puuta jalostava perheyritys. Toisen
maailmansodan jälkeen, kuten suurin osa yksityisistä yrityksistä, Mrocza Timber
päätyi valtion omistukseen. Vuonna 1991 yritys palautettiin alkuperäisille
omistajille – Grothin perheelle.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu havupuusta (mänty ja kuusi) valmistetut
tuotteet. Raaka-aine tulee paikallisista metsistä (Tucholskie Borons, Augustowskie
Forest ja Mountains Świętokrzyskie). Yrityksellä on hyvä maine korkealaatuisten
tuotteiden valmistajana.
Mrocza Timber tekee yhteistyötä useiden puolalaisten ja ulkomaisten
huonekaluvalmistajien ja rakennusalan yritysten kanssa. Yritys kehittyy
voimakkaasti ja sen markkinaosuus kasvaa. Viimeisin tärkeä investointi on tehtaan
perustaminen Ukrainaan.
Tuotteet:
Mrocza Timberin tuotevalikoimaan kuuluvat tukit, sahatavara, laudat, palkit,
parrut, lattialaudat, kattoristikot, puutarhakalusteet.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Mroczassa, Naklo-maakunnan kaupungissa,
Kuyavian-Pommerin voivodikunnassa Pohjois-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Mrocza Timber vie tuotteitaan useisiin Euroopan maihin: Norja, Belgia, Hollanti ja
Saksa.

Witar Tartak Tyble Sp z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tyble 45A
98-420 Sokolniki, Poland
+48 62 7845 177
+48 62 7845 180
http://www.tyble.pl
tartak@tyble.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Witar Tartak Tyble on vuonna 1930 perustettu puolalainen saharyhmä, jolla on
noin 100 työntekijää. Yritys valmistaa täysipuisia lattialautoja. Lisäksi se tuottaa
laajan valikoima puutuotteita, puutavarasta puutarhakalusteisiin. Tuotteet
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voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Liikevaihto oli
vuonna 2010 lähes 4 milj. USD.
Yritys on investoinut voimakkaasti ja modernisoinut tuotantolaitoksiaan
muuttuvien markkinoiden tarpeita vastaaviksi. Tuotteiden korkea laatu on
taannut yritykselle hyvän maineen kotimaisilla markkinoilla. Yritys tekee
yhteistyötä lukuisten paikallisten puusepänalan ja huonekaluyritysten sekä
yksityisten asiakkaiden kanssa. Witar Tartak Tyble osallistuu aktiivisesti paikallisiin
ja kansainvälisiin messuihin ja näyttelyihin.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat puutavara, rakennusmateriaalit, lattialaudat,
paneelit, ikkunat, ovat, puolivalmiit puutarhan maisemointielementit (pergolat,
kalusteet, aidat).
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Sokolnikissa, Wieruszowin maakunnassa Łódźin
voivodkunnan alueella Keski-Puolassa. Sijainnin vahvuuksia on kansallisen tien no.
8 läheisyys, mikä tarjoaa nopeat kuljetusyhteydet Puolan halki samoin kuin muihin
maihin.
Ulkomaankauppa: The Witar Tartak Tyble vie suuren osan tuotteistaan.

Tartak Szymerkowski
Osoite:

ul. Wenus 50
80-299 Gdansk, Poland
Puhelin:
+48 58 5525 425
Faksi:
+48 58 5548 595
Kotisivu:
http://www.tartak.com.pl
Sähköposti:
info@tartak.com.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Tartak Szymerkowski on puolalainen vuonna 1994 perustettu yksityinen saha, joka
valmistaa lukuisia puutuotteita. Päätuote on sahatavara, lisäksi yritys tuottaa
palveluja kuten puunkyllästystä. Yritys kehittää ja modernisoi tuotantolaitoksiaan
merkittävillä investoinneilla tuotannon tehostamiseksi. Tällä hetkellä käytössä on
raamisaha sekä linjasahauslaitteet, kuivaamo sekä puusepäntuotantoon
tarvittavat laitteet.
Tuotteet:
Tartak Szymerkowskin tuotevalikoimaan kuuluvat kuivattu sahatavara, kattotuolit
ja rakennelmat, havu- ja lehtipuulankut, rakennuselementit (laudat, parrut,
kattoparrut), lattialaudat, veistetyt hirret sekä polttopuu.
Sijainti:
Pääkonttori ja kuivatun sahatavaran tuotantolaitokset sijaitsevat Gdanskissa,
Itämeren rannikkokaupungissa, Pommerin voivodikunnan alueella, PohjoisPuolassa. Tuoreen sahatavaran tuotanto on Trabki Wielkiessä Gdanskin
maakunnan kylässä.
Ulkomaankauppa: Yritys palvelee kotimaan markkinoita ja tekee yhteistyötä kotimaisten
puutuotealan yritysten kanssa.

SPPH “Wital” Kolenkiewicz, Uzdzilo Sp. J.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

ul. Modrzewiowa 9
16-400 Suwałki, Poland
+48 60 4295 006, +48 50 2535 552, +48 87 5681 015, +48 87 5681 015
+48 87 5681 081
http://www.wital.com.pl
wital@wital.com.pl, tartak@wital.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
SPPH "WITAL" Kolenkiewicz, Uździło Sp. J. on vuonna 1991 perustettu puolalainen
yksityinen puunjalostusyritys. Päätuote on sahatavara, jonka vuosittainen

Tuotteet:

Sijainti:

Ulkomaankauppa:
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tuotantokapasiteetti on noin 20 000 m³. Tuotteet ovat korkealaatuisia,
Eurooppalaisen standardin mukaisia ja FSC sertifioituja. Raaka-aineena käytetään
paikallista Koillis-Puolan puuta.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat särmätty ja särmäämätön sahatavara (kuusi
ja mänty) kuten räätälöidyt tuotteet rakennustarkoituksiin, puolivalmiit elementit,
sahatavara
huonekaluteollisuudelle,
puutarhaelementit,
piensoirot,
kuljetusalustat.
Pääkonttori ja tukkukauppa sijaitsevat Suwalkissa, kaupungissa Suwalkimaakunnassa, Podlasian voivodikunnan alueella Koillis-Puolassa. Sahalaitos
sijaitsee Szypliszkissa, kylässä lähellä Suwałki–Budzisko-tietä ja Liettuan rajaa.
Yritys on vienyt tuotteitaan Saksaan ja Hollantiin useiden vuosien ajan.

Przedsiebiorstwo Przetworstwa Drzewnego Grodkow Sp. z o.o.
Osoite:

ul. Zwycięstwa 2
42-575 Gródków, Poland
Puhelin:
+48 32 2672 239, +48 32 2672 116, +48 60 7272 295
Faksi:
+48 32 3634 050
Kotisivu:
http://www.grodkow-tartak.pl
Sähköposti:
tartak@tartak-grodkow.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 2004 perustettu Przedsiebiorstwo Przetworstwa Drzewnego GRODKOW
Sp. z o.o. on puolalainen puutuotealan yritys. Yritys syntyi kahden yrityksen Zaklad
Drzewny "Tartak Grodkow" (perustettu 1989), ja MABENA" Sp.z o.o. (perustettu
1992) yhteenliittymänä. Päätuote on havupuusahatavara (mänty ja kuusi). LIsäksi
yritys tuottaa palveluja kuten tyhjiö/painekyllästys, sahatavaran kuivaus,
puutavaran määrämittaan katkonta. Yrityksellä on 70 työntekijää. Liikevaihto oli
vuonna 2010 noin 3 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, kattorakenteet, lattialaudat,
portaat, sisäkatot, paneelit. Yritys valmistaa myös puutarhaelementtejä, huonekaluja ja aitoja.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Gródkówin kylässä Bedzinin
maakunnassa, Sleesian voivodikunnan alueella Etelä-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys myy tuotteitaan kotimaassa sekä ulkomaille.

Remix Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Łebieniec 64
84-360 Łeba, Poland
+48 59 8635 800
+48 59 8635 825
http://www.remix.pl
info@remix.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Remix Sp. Ltd. on yksi Euroopan suurimmista puutuotealan yrityksistä. Se
valmistaa puisia siipirakenteita ja mäntyliimapuuta. Lisäksi yritys myy puutavaraa,
verhoilulautaa,
lattialautaa,
brikettejä
ja
polttopuuta.
Vuosittainen
tuotantokapasiteetti on yli 100 000 m³ pyöreää puuta. Yritys työllistää 350
henkilöä. Remix on ympäristötietoinen yritys, sen tuotteet on sertifioitu ISO
9001mukaisesti varmistaen siten tuotteiden ja palvelun teknisen turvallisuuden.
Yritys parantaa systemaattisesti tuotannon ja johtamistoiminnon laatua
asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi. Liikevaihto oli vuonna 2010 yli 12 milj.
USD.
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Tuotteet:
Remixin tuotevalikoimaan kuuluvat havusahatavara, laminoidut paneelit,
kattorakenteet, lattialaudat, briketit ja pelletit, hake, sahanpuru, männynkuori).
Yritys valmistaa myös ovia.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Łeban kaupungissa Itämeren rannikolla, Pommerin
voivodikunnan alueella Pohjois-Puolassa.
Bioenergia:
Yritys tuottaa brikettejä ja pellettejä.
Ulkomaankauppa: Suurin osa yrityksen tuotteista (noin 70 %) menee vientiin (Englanti, PohjoisIrlanti, Kanada Tsekki, Slovakia, Tanska, Ruotsi, Latvia).

TimberOne SA
Osoite:

ul. Bohaterów Monte Cassino 12
23-400 Biłgoraj, Poland
Puhelin:
+48 84 6864 695
Faksi:
+48 84 6864 695
Kotisivu:
http://www.timberone.eu
Sähköposti:
timberone@timberone.eu
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
TimberOne SA (ex ECO-PELLETS Sp) valmistaa innovatiivisiin teknologioihin
perustuvia rakennekomponentteja puusta. Yrityksen päätuote ovat kuivatut
laminoidut puukomponentit.
Tuotteet:
TimberOne
tuottaa
laminoidusta
kokopuusta
valmistettuja
rakennekomponentteja (kuusi, mänty, lehtikuusi).
Sijainti:
Yritys sijaitsee Bilgorajissa, Bilgorajin maakunnan pääkaupungissa LounaisPuolassa.
Bioenergia:
Yrityksen toinen tärkeä tuote on vihreä sähkö- ja lämpöenergia, jota tuotetaan
biomassasta sekä paikallisista biojätteistä. TimberOne valmistaa pellettejä ja
biodieseliä.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan useisiin Euroopan maihin, Japaniin ja USA:han.

Raven Sp. z o.o.
Osoite:

ul. Fabryczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odra, Poland
Puhelin:
+48 95 7524 117, +48 95 7524 118
Faksi:
+48 95 7522 026
Kotisivu:
http://www.raven.net.pl
Sähköposti:
raven@raven.net.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1994 perustettu Raven valmistaa puisia pakkaustarvikkeita.
Tuotantoprosessi perustuu FSC-sertifioituun mäntyyn. Työntekijöitä yrityksessä on
noin 125. Vuonna 2001 norjalainen yhtymä AVEN AS osti Ravenin osakkeita. Siitä
lähtien Raven on hyödyntänyt skandinaavista kokemusta kuormalavojen
valmistuksessa ja laadunvalvonnassa. Yritykselle on myönnetty Integral
Management Systemin sertifikaatti, joka koskee laatua, ympäristöystävällisyyttä,
työperäistä terveellisyyttä ja turvallisuutta. Liikevaihto oli vuonna 2010 yli 9 milj.
USD.
Tuotteet:
Ravenin tuotevalikoimaan kuuluvat kuormalavat ja puiset pakkausmateriaalit
(kannet, soirot, listat, laatikot).
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Kostrzyn nad Odran kaupungissa
Lubuszin voivodikunnan alueella Gorzowin maakunnassa. Kaupunki on lähellä
Saksan rajaa Länsi-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan eri puolille maailmaa.
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Drewno Vox Sp z o.o. SKA
Osoite:

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa , Poland
Puhelin:
+48 61 2931 600
Faksi:
+48 61 2931 622
Kotisivu:
http://www.drewno.vox.pl
Sähköposti:
obrzycko@vox.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Drewno Vox on puolalainen puutuoteyritys ja VOX-yhtymän jäsen. Yhtymä
valmistaa puutuotteita rakennusteollisuudelle.
Drewno Vox on erilaisten
puutuotteiden johtava valmistaja, joka työllistää noin 150 henkeä. Yrityksen
tuotantolaitokset ovat olleet toiminnassa yli 60 vuotta. Viime vuosien aikana yritys
on investoinut parantaen puutavaran tuotantolinjan ja kuivaamon suorituskykyä
sekä tuotteiden laatua. Raaka-aine on peräisin FSC-sertifioiduista mukaisista
paikallisista metsistä. Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 10 milj. USD.
Tuotteet:
Drewno Voxin tuotevalikoima koostuu kokopuisista lattialaudoista, paneeleista,
kattorakenteista, sahatavarasta, liitospaloista, puutarhan ja leikkikenttien
elementeistä. Kaikki tuotteet on sertifioitu CE turvallisuusmerkillä.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Varsovassa. Tuotantolaitokset ovat Obrzyckon kaupungissa
Szamotulyn
maakunnassa,
Ison-Puolan
voivodikunnan
alueella
ItäPuolassaPoland.
Ulkomaankauppa: Drewno Vox tarjoaa tuotteita paikallisille rakentajille ja puutuoteteollisuudelle.
Lisäksi se vie tuotteitaan Englantiin, Belgiaan, Espanjaan, Tanskaan, Irlantiin ja
Saksaan.

Pfleiderer Grajewo S.A.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo, Poland
+48 86 2729 600
+48 86 2723 983
http://www.en.pfleiderer.pl
grajewo@pfleiderer.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Pfleiderer Grajewo on osa Pfleiderer yhtymää, joka on Euroopan johtava
huonekaluvalmistaja. Pfleidererillä on 13 huonekaluteollisuuden materiaaleihin
erikoistunutta tehdasta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kahdeksan laitosta,
jotka valmistavat lastulevyä MDF-levyä sekä lattialaminaatteja. Tytäryhtiö
Pfleiderer Grajewo perustettiin vuonna 2003. Nykyisin Pfleiderer yhtymällä on
useita puolalaisia konttoreita: Pfleiderer Grajewo S.A. on yksi Puolan suurimmista
ja uudenaikaisimmista lastulevyjen ja viilujen valmistajista huonekaluteollisuuden
tarpeisiin; Pfleiderer Prospan S.A. on uudenaikainen lastulevyn valmistaja
huonekaluihin ja pöytälevyihin. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. valmistaa HDF
lastulevyjä huonekaluja varten; Silekol Sp. z o.o. tuottaa erikoisliimahartsia
huonekaluteollisuudelle; ja Jura Polska Sp. z o.o. on puutuoteteollisuuden
huolintayritys. Liikevaihto oli vuonna 2011 yli 506 milj. USD.
Pfleidererin vahva markkina-asema on saavutettu yhtymän hyvällä
tuotevalikoiman hallinnalla, kehittyneillä logistiikkaratkaisuilla, teollisuudenalan
tarpeisiin rakennetulla jakelujärjestelmällä ja jatkuvalla asiakassuhteiden
parantamisella. Yritys on saanut useita arvostettuja palkintoja saavutuksistaan
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sekä teollisuuden, pääomamarkkinoiden että ympäristönsuojelun piirissä (FSC
sertifikaatti, E1-hygienia ja ISO9001:2000 standardien mukaiset sertifikaatit).
Tuotteet:
Pfleidererin tuotevalikoima Puolassa koostuu raakalastulevyistä, melamiinipäällysteisistä lastulevyistä, folio-päällysteisistä lastulevyistä, HDF-levyistä,
keittiön tasoista, huonekalukelmuista, melamiinikalvoista, liimahartseista ja
laminaattilattialaudoista.
Sijainti:
Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer MDF Sp. z o.o. ja Jura Polska Sp. z o.o.
sijaitsevat Grajewon kaupungissa Podlasian voivodikunnan alueella KoillisPuolassa. Pfleiderer Prospan S.A. on Wieruszówin kaupungissa Łódźin
voivodikunnan alueella Keski-Puolassa. Silekol Sp. z o. o. sijaitsee KędzierzynKoźlen kaupungissa Sleesiassa Kaakkois-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Pfleidererillä on vahva markkina-asema myös vientimarkkinoilla, pääasiassa Keskija Itä-Euroopassa ja Skandinaviassa. Vuonna 2007 noin 30 % tuotteista meni
vientiin.

Zaklad Wyrobów Drewnych "Pro-Drewex" Sp. z o.o.
Osoite:

Żabnica 287
34-350 Węgierska Górka, Poland
Puhelin:
+48 33 8641 540
Faksi:
+48 33 8642 860
Kotisivu:
http://www.pro-drewex.com.pl
Sähköposti:
info@pro-drewex.com.pl, zaklad@pro-drewex.com.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1990 perustettu Pro-Drewex valmistaa erilaisia puutuotteita. Vuosittainen
tuotantokapasiteetti on 65 000 m³ puuta: 85 % kuusta ja 15 % pyökkiä. Raaka-aine
tuodaan Jelesnian, Ujsołyn ja Węgierska Górkan alueilta Beskid Żywieckista.
Yrityksessä on oin 180 työntekijää.
Yritys on jatkuvasti investoinut
tuotantolaitteisiin laadun parantamiseksi ja asiakastarpeiden täyttämiseksi.
Valmistetuilla puutuotteilla on FSC sertifikaatti. Liikevaihto oli vuonna 2010 noin
10 milj. USD.
Tuotteet:
Pro-Drewexin tuotevalikoimaan kuuluu sahatavara, laminoidut laudat,
lattialaudat, juoksupalkit, puutarha- ja sisustushuonekalut, kannatuspalkit, kärryt,
ovet, ikkunapokat.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset ovat Węgierska Górkan kylässä Zywiecin
maakunnassa Etelä-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Pro-Drewex vie suuren osan tuotannostaan ulkomaille.

Homanit Polska
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Bahnhofstrasse 30
D-37412 Herzberg am Harz, Germany
+49 (0) 55 21 / 84 - 0
+49 (0) 55 21 / 84 269
http://www.drewnex.medox.pl
drewnexpro@interia.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1929 perustettu Homanit Group on saksalainen puutuoteyritys. Sen
päätuote on kuitulevy. Yrityksellä on kaksi tuotantolaitosta: Losheimissa Saksassa
ja Karlinossa Puolassa.
Vuonna 2005 yhtymä hankki osan konkurssikypsästä puolalaisesta yrityksestä
Plyty Karlino ja perusti puolalaisen tytäryhtiön Homanit Polska. Karlinon tehdas
uudistettiin lakkauslinjalla, joka kasatti tuotantokapasiteetin 100 miljoonaan m³
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vuodessa. Nykyisin tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 200 000 m³ tai noin 65
milj m² ohutta HDF/MDF raakalautaa, jonka paksuus vaihtelee 1,5:stä 10,0 mm:iin.
Vuonna 2006 Karlinon tehdas sai DIN EN ISO 9001:2000 sertifikaatin
Germanischer Lloyd Certification GmbH:ltä. Karlinon tehtaalla on yli 300
työntekijää. Liikevaihto oli vuonna 2010 noin 105 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoima koostuu eri paksuisista ja levyisistä HDF/MDF
raakakuitulevyistä.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Herzberg am Harzin kaupungissa Luoteis-Saksassa.
Tuotantolaitokset ovat Losheim am Seen kunnassa Koillis-Saksassa ja Karlinon
kaupungissa Länsi-Pommerin voivodikunnan alueessa Luoteis-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Karlinon tehtaan tuotteita viedään kaikkialle Eurooppaan.

Sokolka Okna i Drzwi S.A.

Osoite:

ul. Lotnikow Lewoniewskich 1
16-100 Sokolka, Poland
Puhelin:
+48 85 7220 211
Faksi:
+48 85 7220 251
Kotisivu:
http://www.sokolka.com.pl
Sähköposti:
export@sokolka.com.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1970 perustettu Sokółka Okna i Drzwi S.A. on yksi suurimmista
puolalaisista ikkunoiden ja ovien valmistajista. Vuonna 2006 yrityksestä tuli osa
kansainvälistä INWIDO AB-ryhmää, joka on yksi suurimmista ruotsalaisomisteisista
puusepäntuotteiden valmistajista Pohjois-Euroopan markkinoilla.
Pitkäaikainen kokemus yhdistettynä moderneihin teknologiaratkaisuihin ja
johtamisjärjestelmiin varmistaa luotettavan maineen paikallisilla markkinoilla.
Yritys kehittää tarjoomaansa parantamalla tuotantolaitteita ja esittelemällä uusia
tuotteita ja ratkaisuja.
Sokółka Okna i Drzwi S.A. on yksi harvoista
puolalaisyrityksistä, jolla on paineensäilytyslaitteet. Työntekijöitä yrityksessä on
noin 300 ja liikevaihto oli vuonna 2010 noin 20 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat puiset ikkunat, liukuovet ja puualumiiniikkunat.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Sokolkan kaupungissa Podlasian
zoivodikunnan alueella Koillis-Puolassa. Kaupunki on kansainvälisen WarsawBialystok-Grodno linjan varrella, mistä on yhteys Liettuan rajalle.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan Euroopan markkinoille kuten Englantiin ja Pohjoismaihin.

Brawo Uslugi Tartaczne (Mobile sawmilling)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Gąsiorów 3a
62-604 Kościelec, Poland
+48 63 2716 912; +48 60 1762 387; +48 60 6725 176
+48 63 2716 912
http://www.tartak.kolo.pl
biuro@tartak.kolo.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 2000 perustettu puolalainen Brawo Usługi Tartaczne tarjoaa mobiileja
sahauspalveluja yksityisille
asiakkaille,
sahoille, puusepänpajoille ja
huonekaluteollisuudelle. Päätuote on paikalla tapahtuva sahaus. Yritys tekee
yhteistyötä lukuisten puolalaisten yritysten kanssa. Jokainen asiakas saa
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räätälöityä palvelua ja toimituksen haluttuun paikkaan. Lisäksi yritys valmistaa
kuljetuslavoja.
Brawo käyttää korkealaatuisia amerikkalaisia Wood-Mizerin laitteita.
Kehyssahat on varustettu tehokkaalla hydrauli-järjestelmällä, mikä mahdollistaa
nopean tukkien syötön. Yritys omistaa myös kuorintalaitteet ja kuljettimet.
Tuotteet:
Brawon tuotevalikoima koostuu liikkuvasta sahauksesta, katkaisusta eri mittoihin,
tukkien syötöstä. Yritys valmistaa myös puisia kuljetuslavoja.
Sijainti:
Brawo Usługi Tartaczne sijaitsee Kościelecin kylässä Kolon maakunnassa LänsiPuolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys tuo Wood-Mizerin koneita ja laitteita Amerikasta.

Tartak Sulechow Spólka z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

ul. Słoneczna 15
66-100 Sulechow, Poland
+48 68 3850 020
+48 68 3850 024
http://www.tartaksulechow.com.pl
tartak@tartaksulechow.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1998 perustettu Tartak Sulechów tuottaa puutuoteteollisuudelle palveluja
kuten sahatavaran höyläys, kuivaus ja kyllästäminen. Lisäksi se tarjoaa kuljetus- ja
asennuspalveluja. Tartak Sulechów on tunnettu Lubuskien alueella. Yritys tekee
yhteistyötä paikallisten puutarhahuonekalujen ja lattialaminaattien valmistajien
kanssa tuottaen tuotannossa tarvittavia materiaaleja. Yrityksellä on työntekijöitä
yli 50 ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 5 milj. USD.
Yrityksen tuotevalikoimiin kuuluu havupuusta (mänty, kuusi, lehtikuusi) ja
lehtipuusta (pyökki, tammi, haapa, tervaleppä) valmistettu sahatavara,
rakennuselementit (muottielementit, komponentit, liitospalat, parrut,
verhouslevyt, lattialaudat, paneelit), liimapuu, puolivalmiit puutarhatuotteet
(aidat, suojamateriaalit, pergolat, katokset) sekä puunsuojaus (suoja-aineet,
maalit, lakat).
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Sulechowin kaupungissa Lubuszin
voivodikunnassa, Zielona Goran maakunnassa Länsi-Puolassa.

Kolbon Oak Carpentry
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

709 Nawojowa
33 335 Nawojowa, Poland
+48 18 4457 228
+48 18 4457 091
http://www.kolbonoakcarpentry.co.uk
enquiries@kolbonoakcarpentry.co.uk
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1994 perustettu Kolbon Oak Carpentry on puolalainen perheyritys, joka
on erikoistunut tammesta valmistettaviin puusepäntöihin. Raaka-aine on valittu
sertifioiduista eurooppalaisista metsistä. Yrityksessä on noin 50 työntekijää.
Kolbon Oak Carpentry tarjoaa joukon palveluja tuotekehityksestä ja tuotannosta
jakeluun ja asennukseen. Perinteisten puusepäntekniikoiden lisäksi yritys tekee
yhteistyötä useiden suunnittelijoiden kanssa löytääkseen uusia ratkaisuja ja
tyydyttääkseen asiakkaan vaatimukset.
Kolbon Oak Carpentry tuotevalikoimaan kuuluu tammikehikkotalot, ikkunat ja
ovet, portit ja rakennuskomponenetit.

Sijainti:
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Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Nawojowan kylässä Vähän-Puolan
voivodikunnan alueella Etelä-Puolassa.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Perfect" Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

ul.Radomska 76
27-200 Starachowice oland
+48 41 2740 366+48 41 2747 850
+48 41 2753 300
http://www.klejonka.pl
perfect@klejonka.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1989 perustettu PERFECT Company Ltd. valmistaa sahatavaraa. Lisäksi se
tekee ikkunoita, portaita ja ovenkarmeja. Yrityksessä on noin 180 työntekijää.
Perfect on jatkuvasti investoinut moderneihin laitteisiin, mikä mahdollistaa
tuotevalikoiman laajentamisen, tuotteiden laadun parantamisen ja tiettyihin
asiakastarpeisiin vastaamisen. Yritys valmistaa sahatavaraa noin 20 000 m2.
Perfectin tuotevalikoimaan kuuluvat viilutetut vaneriovet (mänty, tammi), ikkuna
liimapuut, rakennusvaneri (mänty, kuusi), ikkunapuitteet ja portaat (tammi,
mänty),
mäntylattiat,
lehtipuusahatavara
(tammi,
pyökki,
saarni),
havupuusahatavara (mänty), vaneriovenkarmit (mänty, tammi), sormijatketut
laudat (mänty, tammi, kuusi). Lisäksi yritys tarjoaa eksoottisista puulajeista
valmistettuja tuotteita.
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Starachowicessa, joka on Starachowicen
maakunnan pääkaupunki Świętokrzyskin voivodikunnan alueella Etelä-Puolassa.

Tartak Racot
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

 palaa alkuun

ul. Szkolna 23
64-000 Kościan, Poland
+48 65 5131 454
+48 65 5131 454
http://www.tartak-racot.com.pl
michalski@tartak-racot.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1958 perustettu Tartak Racot on puolalainen perheyritys, joka valmistaa
sahatavaraa. Lisäksi yritys tuottaa rakennuselementtejä kuten kattoparruja ja
tarjoaa puunsuojaus-, kattoasennus-ja puunkuivauspalveluja. Yrityksellä on saha
sekä kuivaamo ja varasto. Yritys on ottanut käyttöön useita ympäristöystävällisiä
tuotantoteknologioita kuten Ecotherm System.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara ja kuivattu eripaksuinen
sahatavara (tammi, saarni, tervaleppä, mänty, koivu, kirsikka, akasia, pyökki,
pähkinäpuu, lehtikuusi, vaahtera), kattorakennelmat, erimittaiset lattialaudat,
liimattu viilu (tammi, saarni, mänty, tervaleppä), portaan, ovet, keittiön
pöytälevyt, puutarhahuonekalut ja maisemaelementit.
Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Kościanin kaupungissa Obra canalissa IsonPuolan voivodikunnan alueella Länsi-Puolassa.
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4. SELLUN JA PAPERIN TUOTANTO
Stora Enso Poland S.A.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:

Tuotteet:
Sijainti:

I Armii Wojska Polskiego 21
07-401 Ostroleka, Poland
+4829 7640200
+4829 7640002
http://www.storaenso.com
info.poland@storaenso.com
Yksityinen pörssiyritys
Kuvaus: Stora Enson Puolan yksikkö on perustettu 1990, ja se on
markkinajohtaja Puolan sellu- ja paperimarkkinoilla. Yrityksen liikevaihto oli
vuonna 2010 noin 290 milj. USD. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 260 000
tonnia: CCM, säkkivoimapaperia ja MG voimapaperia. Stora Enson Puolan
tuotanto on sertifioitu: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. Yrityksen liikevaihto
oli vuonna 2010 noin 290 milj. USD.
Stora Enson Puolan yksikkö valmistaa sellua, teollisuuspapereita, paperisäkkejä,
aaltopahvia ja laatikoita.
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ostrolekassa, 120 km koilliseen Varsovasta. Siellä
sijaitsevat myös suurimmat tuotantolaitokset. Muut tuotantolaitokset sijaitsevat
Lódzissa, Tychyssä ja Mosinassa

UPM Raflatac Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Biskupice Podgorne, Finska 1,
55-040 Kobierzyce, Poland
+4871 7765000
+4871 7765001
http://www.raflatac.com
UPM Raflatac Sp. z.o.o. on kansainvälistä etikettejä valmistavaa yritystä, UPM
Raflatac. Puolan yksikkö on perustettu vuonna 1994. Työntekijöitä sillä on noin
200 ja liikevaihto oli vuonna 2010 361 milj. USD.
Yritys valmistaa laajan valikoiman paperi- ja kalvomateriaaleja etiketteihin, joita
voidaan käyttää erikokoisissa ja -muotoisissa tuotteissa, sääolosuhteissa ja
ympäristöissä.
Ala-Sleesian voivodikunnan alueella Lounais-Puolassa.

Sonoco Poland Packing Services Sp. z.o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Nowy Jozefow 70
94-406 Lodz, Poland
+48 42 2727632
+48 422727505
http://www.sonoco.com
lpc.reception@sonoco.com
Yksityinen osakeyhtiö
Sonoco Group on kansainvälinen pakkausalan yritys. Sonoco Poland on perustettu
vuonna 2004. Yrityksessä on noin 1000 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuona
2010 noin 179 milj. USD. Sonoco valmistaa eri materiaaleista kuluttajapakkauksia
teollisuuden tarpeisiin.
Yritys valmistaa mm. kartongista kulutustuotteiden pakkauskoteloita, laatikoita,
rasioita ja tölkkejä erilaisten tuotteiden kuljetusta ja säilytystä varten.
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Sijainti:

Yritys sijaitsee Łódźin voivodikunnan alueella Keski-Puolassa.

 palaa alkuun

5. LOGISTIIKKA JA TUKKUKAUPPA
Itrans
Osoite:

Ul Radachowska 8
69-220 Ośno Lubuskie, Poland
Puhelin:
+48 95 7575 258, +48 95 7576 600
Faksi:
+48 95 7558 704
Kotisivu:
http://www.iltrans.eu
Sähköposti:
info@iltrans.eu
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Itrans on vuonna 1990 perustettu puolalainen perheyritys, jossa on yli 150
työntekijää. Yritys tarjoaa huolinta- ja laivauspalveluja. Logistiikkatoimintojen
lisäksi se valmistaa puutavaraa. Nykyisin Itrans toimii Länsi-Euroopassa tarjoten
korkealaatuisia palveluja kilpailukykyiseen hintaan. Yritys omistaa kaksi sahaa
Puolassa. Puutavara käsitellään ympäristöystävällisillä kemikaaleilla.
Tuotteet:
Sahatavara ja puutarhakalusteet sekä -sisustuselementit (holvit, aidat, kukkaastiat).
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Osno Lubuskien kaupungissa Lubuszin
voivodikunnassa Länsi-Puolassa lähellä Saksan rajaa.
Ulkomaankauppa: Yritys tuo puuta Saksasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja vie tuotteitaan LänsiEuroopan maihin.
 palaa alkuun

6. TEKNOLOGIAVALMISTAJAT
Osrodek Techniki Lesnef w Jarocinie (Metsäkonekeskus)
Osoite:

ul. Przemysłowa 2D
63-200 Jarocin, Poland
Puhelin:
+48 62 7498 049; +48 62 7473 582
Faksi:
+48 62 7472 933
Kotisivu:
http://www.otljarocin.lasy.gov.pl
Sähköposti:
biuro@otljarocin.lasy.gov.pl
Omistus:
Valtion organisaatio
Kuvaus:
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie (Metsäkonekeskus) on Puolan suurin
metsäkoneiden ja laitteiden valmistaja ja tuotteiden jakelija. Lisäksi se tarjoaa
koneiden asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluja.
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie tekee yhteistyötä Euroopan johtavien
koneenrakentajien kanssa varmistaakseen tuotteiden korkean laadun. Kaikki
tuotteet on sertifioitu EU:n standardien mukaan. Organisaatio on palkittu sekä
kansallisilla että ulkomaalaisilla messuilla.
Tuotteet:
Nykyinen tuotevalikoima sisältää puunkorjuu-, maanparannus-, kylvö-, juonto- ja
metsäkoneita, koneita ja välineitä tienkunnostukseen, biomassan korjuuseen,
metsänsuojeluun ja puunkaatoon.
Sijainti:
Jarocin, kaupunki Jarocin maakunnassa Keski-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Organisaatio vie tuotteitaan muihin Euroopan maihin.
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Zaklady Maszynowe "Hamech" Sp. z o.o.
Osoite:

ul. Armii Krajowej 3
17-200 Hajnówka, Poland
Puhelin:
+48 85 8735 200
Faksi:
+48 85 8735 238
Kotisivu:
http://www.hamech.pl
Sähköposti:
sekretariat@hamech.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 2008 perustettu Zakłady Maszynowe "HAMECH" Sp. z o. o. on yksi
johtavista
puolalaisista
metsäteollisuuden
ja
huonekaluteollisuuden
konevalmistajista. Yrityksen tuotantolaitokset ovat ajanmukaisesti varustetut
varmistaen tuotteiden korkean laadun. Lisäksi Hamech tarjoaa erilaisia palveluja:
lämpöleikkaus, hitsaus, tasapainotus. Yritys osallistuu aktiivisesti messuille ja
näyttelyihin ja on tunnettu sekä koti- että ulkomailla. Yrityksellä on 170
työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2010 yli 3 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu puunkuivauslaitteet, höyrykuivaamo,
ekologinen lämmitysjärjestelmä, pyöröleikkauskoneet.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Hajnówkan kaupungissa Podlaskien
voivodikunnan alueella Koillis-Puolassa. Lisäksi Hamechilla on edustaja
Vroclawissa, Lublinissa ja Klecza Gornanissa Etelä-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Sillä on edustus seuraavissa maissa:
Tanska, Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Liettua, Latvia, Slovakia, Tšekki, Romania,
Bulgaria, Unkari, Kreikka, Saksa, Ranska, Portugali, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Zaklad Mechaniczny Wikoma
Osoite:

Gimnastyczna 6
PL 64-360 Zbąszyo, Poland
Puhelin:
+48 68 3846 478
Faksi:
+48 68 3846 478
Kotisivu:
http://www.wikoma.pl
Sähköposti:
wikoma@wikoma.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1989 perustettu Zakład Mechaniczny WIKOMA on puolalainen
huonekaluteollisuudelle ja teknisille kuljetusjärjestelmille koneita ja laitteita
valmistava yritys. Wikoman valmistamia laitteita käytetään metsä-, auto-,
maatalous- ja elintarviketeollisuudessa sekä huonekaluteollisuudessa. Yritys pyrkii
tarjoamaan asiakkaille uusimpia teknologisia ratkaisuja niiden yksilöllisiin
tarpeisiin. Wikoman asiakkaita ovat Swedwood Groupin yksiköt, Volkswagen,
Firestone, Glaxo Smith Kline, Baxters Food Group.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu lakkaushuuva ja lakkauslinja kapeille laidoille,
hiomakoneet, harjaus- ja puhdistuskoneet, rullakuljettimet, hihnakuljettimet,
nostopöydät, kuivaustunnelit, lastulevysahat ja sisäiset kuljetusjärjestelmät.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Zbąszyoin kaupungissa Ison-Puolan
voivodikunnan alueella Länsi-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yrityksellä on yhteistyötä monien maailmanlaajuisesti tunnettujen yritysten
kanssa ja sillä onkin edustus Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa,
Espanjassa, Liettuassa, Saksassa, Norjassa, Portugalissa, Venäjällä, Slovakiassa,
Ruotsissa, Ukrainassa, Englannissa ja Australiassa.
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Fabryka Maszyn do Drewna Gomad Sp. z o.o.
Osoite:

ul. Kosynierów Gdyoskich 56
66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland
Puhelin:
+48 95 7223 244
Faksi:
+48 95 7226 065
Kotisivu:
http://www.gomad.pl
Sähköposti:
gomad@gomad.com.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1952 perustettu Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD on puolalainen
koneenrakennusyritys. Se on onnistunut saamaan johtavan aseman kotimaisten
tuotantokoneiden valmistajana ja kilpailijana kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna
1996 se valmisti ensimmäisen numeerisesti kontrolloidun CNC prosessikoneen
Puolassa; vuonna 2004 tuotiin markkinoille automaattinen porauskone. Yrityksellä
on 90 työntekijää. Tuotteet on sertifioitu puolalaisten ja eurooppalaisten normien
mukaisesti. Yritys osallistuu aktiivisesti messuille ja näyttelyihin eri puolilla
maailmaa. Yrityksessä on työntekijöitä noin 80 ja liikevaihto oli vuonna 2010 lähes
2 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat puun jyrsintäkoneet, porauskoneet,
pyörösahat, tappikoneet, CNC muovauskoneet jne.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Gorzów Wielkopolskin kaupungissa
Lubuszin voivodikunnan alueella Länsi-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Suuri osa yrityksen tuotteista viedään USA:han, Belgiaan, Hollantiin, Saksaan,
Englantiin, Unkariin, Venäjälle, Ukrainaan, Liettuaan, Latviaan ja Valko-Venäjälle.

W-Irex Przedsiebiorstwo Prywatne
Osoite:

ul. Piotrkowska 14
98-358 Kiełczygłów, Poland
Puhelin:
+48 43 8425 777
Faksi:
+48 43 8425 956
Kotisivu:
http://www.wirex.pl
Sähköposti:
wirex@wirex.pl, biuro@wirex.pl
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1990 perustettu W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne on johtava
puolalainen puutuoteteollisuuden koneiden valmistaja. Se tuottaa sahakoneita ja
laitteita pk-sahoille, jotka tuottavat 100 m³:stä 35 000 m³:iin sahatavaraa. Lisäksi
W-IREX valmistaa räätälöityjä tuotteita asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu puutavaran katkaisukoneet, vaneriviilun
katkaisukoneita, sahojen teroituskoneita.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Kiełczygłówin kylässä Łódźin
voivodikunnassa Keski-Puolassa. W-IREXillä on myös toimisto Wielunin
kaupungissa Sieradzin voivodikunnan alueella Keski-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan useaan Euroopan maahan: Bulgaria, Saksa, Itävalta, Unkari,
Romania, Valko-Venäjä, Kroatia, Tšekki ja Slovakia.

Malborska Fabryka Obrabiarek “Pemal” Sp. z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:

ul. Kościuszki 39
82-200 Malbork, Poland
+48 55 2723 385
+48 55 2722 606
http://www.pemal.pl
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Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

mfo@pemal.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1952 perustettu Malborska Fabryka Obrabiarek “PEMAL” valmistaa
puutuoteteollisuuden koneita kuten laitteita puuntyöstöön ja niiden
teroittamiseen. Sen lisäksi yritys valmistaa teknologialinjoja puuta ja puun
kaltaista materiaalia prosessoiville laitoksille. Yritys toimii sekä koti- että
ulkomailla. Tuotteet täyttävät Euroopan direktiivit ja Puolan standardit sekä
tuotteiden laadun että teollisuuden turvallisuuden osalta. Yrityksellä on oma
tuotekehitysyksikkö. Yrityksellä on työntekijöitä noin 100 ja sen liikevaihto oli
vuonna 2010 lähes 2 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoima koostuu hiomakoneista, puuntyöstökoneista (porat ja
pyörösahat), sahojen laitteista ja kuljetusvälineistä.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Malborkin kaupungissa Pommerin
voivodikunnan alueella Pohjois-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan useisiin Euroopan maihin.

Jaroma S.A.
Osoite:

al. Niepodleglosci 34
63-200 Jarocin, Poland
Puhelin:
+48 62 7473 595
Faksi:
+48 62 7472 571
Kotisivu:
http://www.jaroma.pl
Sähköposti:
handel@jaroma.pl
Omistus:
Pörssiyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1952 perustettu JAROMA S.A. on yksi Puolan johtavista
puutuoteteollisuuden konevalmistajista. Se tekee pääasiassa puuntyöstökoneita
sekä tarjoaa teollisuuspalveluja. Yrityksellä on ISO 9001 ja 14001 -sertifikaatit.
Jaroma on osallistunut aktiivisesti messuille ja näyttelyihin. Yrityksellä on
työntekijöitä noin 130 ja sen liikevaihto oli vuonna 2010 lähes 5 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoima muodostuu höylistä, monipuolisista vanteista,
pinnoittimista, jyrsinkoneista, hiomakoneista, hiertimistä, alajyrsimistä, sorveista,
pyörösahoista ja pölynpoistolaitteista. Jaroma tarjoaa myös vesihiontalaitteita eri
materiaaleille kuten teräs, valurauta, raudattomat metallit, muovi, graniitti ja
keramiikka. Yritys myös huoltaa laitteet.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Jarocinin kaupungissa Ison-Puolan
voivodikunnan alueella Keski-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys palvelee pääasiassa paikallisia markkinoita.

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp z o.o.
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

ul. Nakielska 53
58-347 Bydgoszcz, Poland
+48 52 3258 700
+48 52 3736 163
http://www.fod.com.pl
fod@fod.com.pl
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1865 perustettu Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp z o.o on vanhin
puolalainen puutuoteteollisuudellle koneita ja laitteita valmistava yritys. Se on
erikoistunut koneiden, laitteiden ja kokonaisten tuotantolinjojen valmistamiseen
puutuoteteollisuudelle. Yrityksellä on oma tekninen perusta, jota se jatkuvati
kehittää ja uudistaa tuotteiden laadun parantamiseksi. Sen maine on
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osoittautunut hyväksi lukuisissa yhteistyöprojekteissa paikallisten ja
kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yrityksellä on noin 70 työntekijää ja sen
liikevaihto oli vuonna 2010 lähes 2 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kehyssahat, jyrsimet, puulattioiden ja
parkettien tuotantolinjat sekä kokonaiset sahat ja varaosat.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsee Bydgoszczin kaupungissa KuyavianPommerin voivodikunnan alueella Pohjois-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yritys tekee yhteistyötä ulkomaisten kumppanien kanssa.

Faba S.A. Polska
Osoite:

ul. Przemyslowa 1
09-130 Baboszewo, Poland
Puhelin:
+48 23 6621 700
Faksi:
+48 23 6621 701
Kotisivu:
http://www.faba.pl
Sähköposti:
faba@faba.pl
Omistus:
Pörssiyhtiö
Kuvaus:
FABA S.A. on yksi suurimmista puolalaisista puutuoteteollisuudelle koneita
valmistavista yrityksistä. Se perustettiin vuonna 1991, kun vuonna 1947 alkunsa
saanut yritys lähti pörssiin. Yritys tuottaa erilaisia puuntyöstövälineitä. FABA:n
tuotteita käytetään eri teollisuudenaloilla (puuntyöstö-, huonekalu-,
rakennusteollisuus). Koneet vähentävän tuotantoaikaa ja kustannuksia sekä
takaavat työn korkean laadun. Tuotannossaan FABA käyttää sekä kotimaisia että
korkealaatuisia tuontimateriaaleja. Yrityksellä on tytäryhtiöt sekä Ukrainassa että
Slovakiassa. Yritys työllistää yli 350 henkeä.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaa kuuluvat sahat, jyrsinpäät, välineet ovi- ja ikkunapuiden
valmistamiseen, porat, veitset, laitteet timanttiterien leikkaamiseen jne.
Sijainti:
Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Baboszewon kylässä Masovian
voivodikunnan alueella Itä-Puolassa. Yrityksellä on neljä varastoa: Lublinin
kaupungissa Kaakkois-Puolassa; Zielona Goran kaupungissa Länsi-Puolassa; Pilan
kaupungissa Luoteis-Puolassa ja Wrzosowan kylässä Etelä-Puolassa.
Ulkomaankauppa: Yrityksen tuotteita myydään Puolassa sekä viedään 25 maahan mukaan lukien
Venäjä, Ukraina, Slovakia, Englanti, Saksa.
 palaa alkuun

