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PRAKTYKA BUDOWLANA

VG-ORTH Polska umacnia
siê na rynku gipsowych
materia³ów budowlanych
Z mgr. in¿. Wac³awem Szmigielem,
Wiceprezesem Zarz¹du  Dyrektorem VG-ORTH Polska
rozmawia Tomasz Kania
Tomasz Kania: Proszê powiedzieæ, czym zajmuje siê firma
VG-ORTH Polska i jak¹ pozycjê ma
wród polskich producentów materia³ów budowlanych?
Wac³aw Szmigiel: Produkujemy
ekologiczne i nowoczesne wyroby gipsowe dla budownictwa. Najwa¿niejsze z nich to system cian dzia³owych
z bloczków gipsowych na wpust
i pióro gruboci 8 cm oraz mieszanki
tynkarskie do maszynowego i rêcznego stosowania. W produkcji bloczków
gipsowych jestemy niekwestionowanym liderem na polskim rynku, natomiast w grupie gipsowych materia³ów
sypkich zajmujemy miejsce w cis³ej
krajowej czo³ówce.
TK: W tym roku minie 7 lat od
momentu uruchomienia zak³adu
produkcyjnego VG-ORTH Polska
w Jaworznie. Jest Pan organizatorem i dyrektorem firmy od momentu jej powstania. Co siê w tym czasie zmieni³o?
WSz: Stwierdzam z satysfakcj¹, ¿e
oferowany przez nas system cian
dzia³owych zdoby³ du¿¹ popularnoæ
na polskim rynku budowlanym.
Szczególnie chêtnie jest on stosowany w rednich i du¿ych obiektach mieszkaniowych. Stale rosn¹cy popyt na
nasze produkty zdecydowa³, ¿e pod
koniec 2004 r. podjêlimy decyzjê
o wykonaniu drugiej linii do produkcji
bloczków gipsowych. Zosta³a ona uruchomiona w po³owie 2005 r.
TK: Co wyró¿nia firmê VG-ORTH
Polska na rynku materia³ów budowlanych?
WSz: Stawiamy przede wszystkim
na profesjonalne zaopatrywanie inwe-

stycji budowlanych. Oprócz doskona³ej jakoci produktów, naszym klientom oferujemy specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo i pomoc techniczn¹ w zakresie stosowania materia³ów
VG-ORTH. Sztandarowym wyrobem,
który wyró¿nia nasz¹ firmê na polskim
rynku, jest wspomniany system cian
dzia³owych z bloczków gipsowych.
TK: Jaki by³ miniony rok dla firmy
VG-ORTH Polska?
WSz: 2005 r. by³ bardzo korzystny
dla naszej firmy. Uzyskalimy wzrost
sprzeda¿y na polskim rynku o 35%
w stosunku do 2004 r. Podobny
wzrost odnotowano tak¿e w przypadku eksportu. Ponadto swoj¹ obecnoæ na rynkach zagranicznych
umocnilimy w wyniku utworzenia
oddzia³u naszej firmy w Rydze.
TK: W zesz³ym roku, w fabryce
w Jaworznie uruchomiono now¹ liniê produkcyjn¹ bloczków gipsowych. O ile zwiêkszy³y siê zdolnoci produkcyjne i czy obecnie zaspokojone zostanie zapotrzebowanie rynku na ten produkt?
WSz: Dziêki nowej inwestycji mo¿liwoci produkcyjne bloczków gipsowych zwiêkszy³y siê o blisko 50%.
Obecnie radzimy sobie z zaspokajaniem potrzeb naszych odbiorców, ale
w 2006 r. planujemy uruchomienie jeszcze jednej linii technologicznej, tym
razem do produkcji bloczków gruboci
10 cm.
TK: Jakie zastosowanie maj¹ te
bloczki?
WSz: Bloczki gruboci 10 cm s¹
odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie inwestorów. Umo¿liwiaj¹ one wykony-

wanie cian warstwowych o zró¿nicowanych w³aciwociach akustycznych.
TK: Jak du¿y jest eksport wyrobów VG-ORTH Polska i na jakie rynki trafiaj¹?
WSz: Od wielu lat nasze produkty
eksportujemy na rynek litewski, gdzie
ciesz¹ siê du¿ym uznaniem i s¹ powszechnie stosowane. W ci¹gu ostatnich dwóch lat rozwijamy dzia³alnoæ
na £otwie, Ukrainie i Bia³orusi oraz
w Estonii. Eksport stanowi obecnie
ok. 25% naszej sprzeda¿y.
TK: Czy to oznacza, ¿e VG-ORTH
Polska ukierunkowuje siê na rynki
wschodnie?
WSz: Nie jest to jedyny kierunek
naszej aktywnoci eksportowej.
W krêgu zainteresowañ s¹ równie¿
kraje Europy Po³udniowej. Jestemy
obecnie w trakcie rejestracji oddzia³u
VG-ORTH Polska w Rumunii.
TK: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
Panu oraz ca³ej firmie wielu sukcesów i realizacji ambitnych planów.
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