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Bardzo dobra 
koniunktura 
w gospodarce 
sprzyja 
inwestycjom  
i tę szansę 
będziemy chcieli 
jak najlepiej 
wykorzystać.

Mamy nadzieję, 
że sytuacja 
gospodarcza 
kraju będzie 
sprzyjała 
rozwojowi 
przedsiębior-
czości, i będzie 
pozytywnie 
wpływać  
na rynek 
budowlany oraz 
inwestycyjny.

Tomasz Baranowski
Prezes Zarządu 

Balex Metal Sp. z o.o.

Mijający rok był trochę jak 25 ostatnich 
lat zebranych razem. Wszystko z uwagi 
na obchody ćwierćwiecza istnienia Grupy 
Balex Metal i związanych z rocznicą 
podsumowań. To były bardzo dobre 
lata dla Balex Metal, jednakże równie 
ważne jest to, co się dzieje tu i teraz. 

2017 rok owocował w nowości i wzrosty. 
Na rynek wprowadziliśmy nowy system 
orynnowania premium pod nazwą Zenit, 
a olbrzymi popyt na rekomendowane 
przez nas rozwiązania w segmencie 
termoizolacji – płyty z poliuretanu 
Thermano – wymusiły na nas uruchomienie 
w fabrykach dodatkowych zmian. Innymi 
słowy: wszystkie ręce na pokład i do dzieła. 
Pod tym hasłem minął ostatni rok i wiele 
wskazuje na to, że podobnie będzie w 2018. 

 Bardzo dobra koniunktura w gospodarce 
sprzyja inwestycjom i tę szansę będziemy 
chcieli jak najlepiej wykorzystać. Mam 
tutaj na myśli inwestycje w rozwój 
technologii, ale też silną ekspansję na 
rynki zagraniczne. W minionym roku po 
raz pierwszy nasze płyty trafiły na tak 
egzotyczny rynek, jak nowozelandzki. To 
dowód na duże zaufanie do jakości naszych 
produktów. Niezależnie czy nasze płyty 
warstwowe trafią do inwestora w sąsiednim 
województwie, czy do odbiorcy dosłownie 
z drugiej strony globu, w obecnej sytuacji 
rynkowej nie ma miejsca na przeciętność. 
Stąd dużo pracy wkładamy i będziemy 
nieustannie wkładać w usprawnienie 
procesu dostaw i kontrolę jakości.

Krzysztof Pogan
Dyrektor Zarządzający/Prokurent  

Schomburg Polska Sp. z o.o.

Rok 2017 powoli dobiega końca. I jak to 
się potocznie mówi „wszystko dobre, co 
się dobrze kończy”. Dla Schomburg Polska 
był to rok Jubileuszu 25-lecia obecności 
w Polsce. Dodam, że Grupa Schomburg 
świętowała w tym roku 80. urodziny. Patrząc 
z perspektywy czasu i kończącego się 
2017 roku należy obiektywnie stwierdzić, 
że mimo trudnej sytuacji na rynku 
chemii budowlanej i powolnego rozwoju 
budownictwa Spółka Schomburg Polska 
przełamała złą passę i wróciła na rynek chemii 
budowlanej w Polsce jako gracz oferujący 
niezawodne rozwiązania. Sukcesywnie 
udaje się odbudowywać wizerunek firmy 
jako dostawcy sprawdzonych i skutecznych 
systemów materiałów budowlanych.  Jasno 
sprecyzowana i konsekwentnie realizowana 
wizja oraz koncepcja rozwoju Spółki skutkuje 
powrotem do współpracy ze specjalistami 
z branży budowanej, tymi, którzy pamiętają 
czasy świetności Schomburg Polska, ale 
także z tymi, u których zdobywamy zaufanie 
naszym fachowym doradztwem technicznym 
i proponowanymi rozwiązaniami.

Przechodząc do prognozy dotyczącej roku 
2018, z punktu widzenia Spółki będzie to 
następny rok, w którym zmiany wdrażane 
konsekwentnie i z uporem od roku 2016 będą 
przynosić jeszcze lepsze rezultaty niż obecnie. 
Mamy nadzieję, że sytuacja gospodarcza kraju 
będzie sprzyjała rozwojowi przedsiębiorczości, 
a co za tym idzie – będzie pozytywnie 
wpływać na rynek budowlany i inwestycyjny.


