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Rozwiązania systemowe SOPREMA
Polska dedykowane są do określonych
miejsc w budynku – dachu, fundamen-
tów, tarasów, przegród pionowych i tzw.
trudnych miejsc (przejść przez przegro-
dy) oraz do uszczelnień i napraw. Speł-
niają wymagania każdego projektu,
w każdym miejscu na ziemi i w każdych
warunkach klimatycznych – od Polski,
przez Skandynawię aż do Dubaju i Chin.
Takie rzeczy są możliwe, gdy w cen-
trum strategii stawia się innowacje
i konsekwentnie przez 25 lat ją realizu-
je, bazując na globalnym zasięgu i do-
świadczeniu.

W podróży liczy się cel
i droga

Siłą SOPREMA Polska są ludzie
i know-how. Odzwierciedla to także ja-
sno określona misja firmy, bazująca
na trzech filarach. Najważniejsi są lu-
dzie, ponieważ to ich wiedza oraz kom-
petencje pozwalają na budowanie jutra,
którego celem jest stworzenie gospodar-
ki o obiegu zamkniętym.

20 lat temu, Christophe Feist, ówcze-
sny Dyrektor SOPREMA odpowiedzial-
ny za Europę Środkowo – Wschodnią,
będąc z wizytą w Polsce, porównał
SOPREMA Group
do Jumbo Jet-a,
który zostaje nam
oddany do dyspo-
zycji a pilotowa-
nie należy do za-
łogi. Zwracając
się do pracowni-
ków podkreślił, że
to od nich zależy,
czy skorzystają
z tej oferty i uda-
dzą się we wspól-

ną podróż po sukces. …Decydując się
wówczas na tę przygodę, podjąłem naj-
lepszą decyzję w życiu zawodowym – mó-
wi z przekonaniem Grzegorz Mirowski,
District Sales Manager Regionu Centrum
w SOPREMA Polska.

Logistyka – obsługa
– systemowość

Gdy w 1996 r. SOPREMA Polska roz-
poczynała działalność, klienci znali tech-
nologię dachów bitumicznych z rozwią-
zań stosowanych na Zachodzie. Pokrycia
dachowe SOPREMA znalazły się na
większości powstałych wówczas w kra-
ju hipermarketów czy budynków pro-
dukcyjnych, wznoszonych przez francu-
skich inwestorów. Kolejne lata to czas
doskonalenia i nabywania przez firmę
kompetencji, by na przełomie roku
2007/2008 wejść do sektora budownic-
twa infrastrukturalnego. Kamieniem mi-
lowym w rozwoju firmy było uruchomie-
nie produkcji w fabryce w Błoniu w 2011 r.,
wykorzystując autorskie receptury, naj-
nowsze technologie, transfer wiedzy
i know-how światowego koncernu. Ten
krok pozwolił na prawdziwą ekspansję.

Od początku stawialiśmy na innowa-
cyjność. Dostarczaliśmy na rynek pro-
dukty, które konkurencja później naśla-
dowała. Z sześcioosobowej firmy, rozro-
śliśmy się ponad stukrotnie. Nasza prze-
waga? Logistyka – obsługa – systemo-
wość. A także coś, czego wiele firm się
boi: bierzemy odpowiedzialność za do-
starczane rozwiązania – podkreśla
Grzegorz Mirowski. Klienci doceniają
te starania. Michał Jańczuk, właściciel
firmy Dek-Bud, mającej wieloletnie doś-
wiadczenie w wykonawstwie pokryć
dachowych, przyznaje, że początkowo
zaopatrywał się u innego dostawcy. Ponad

10 lat temu zaufał ofercie, jaką przedsta-
wił mu Grzegorz Mirowski z SOPREMA
Polska. Dziś jestem przekonany, że w za-
kresie logistyki dostaw, żadna inna firma
nie może z nią konkurować. Zamawiając
papę zgrzewalną w poniedziałek rano,
mam pewność, że już następnego dnia
będzie na budowie. To eliminuje kosz-
towne przestoje i pozwala na wykonywa-
nie prac zgodnie z przyjętym harmono-
gramem – podkreśla Michał Jańczuk.

Dywersyfikacja bazująca
na innowacyjności

Efektem uruchomienia fabryki
w Polsce była dużo lepsza możliwość
reakcji na potrzeby lokalnego rynku,
a tym samym wzbogacenie asortymen-
tu i dopasowanie go do potrzeb polskie-
go klienta. W połączeniu z produkcją
na rynki eksportowe oraz stałym
zwiększaniem kompetencji pracowni-
ków, jakość produktów została po-
twierdzona na każdym polu. Odpowie-
dzią firmy na pozytywny odbiór rynku
nie było dostarczanie coraz większej
ilości sprawdzonych produktów, ale dy-
wersyfikacja bazująca na innowacyjno-
ści. W 2012 r. SOPREMAPolska wyszła
ze swoją ofertą na rynek wykonawczy,
szybko stając się partnerem dużych
podmiotów w sektorze B2B. Ten okres
pamięta Dariusz Stefaniak, Senior

SOPREMA Polska – od 25 lat
kreujemy budownictwo przyszłości

26 czerwca 1996 r. drużyny Niemiec i Czech przechodzą do finału Mi-
strzostw Europy w piłce nożnej, pokonując przeciwników w meczach pół-
finałowych. Tego samego dnia na polskim rynku spółek budowlanych ro-
dzi się nowy gracz – SOPREMA Polska. Zdobywając w ciągu kolejnych
lat nowe kompetencje, poszerzając ofertę i rynki, firma jest dziś spraw-
dzonym dostawcą kompletnych systemów termo- i hydroizolacyjnych,
które stanowią nie tylko o jej przewadze konkurencyjnej, ale odzwiercie-
dlają wyznawane wartości i wyznaczają dalszy kierunek rozwoju.
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Assistance Specialist, odpowiedzialny
w firmie za systemy dachowe, mem-
brany bitumiczne i syntetyczne. Od
13 lat działam w firmie, w której
wszystkim zależy, aby być najlepszymi
w swojej dziedzinie. Realizujemy to
dostarczając produkty i rozwiązania,
które zapewniają klientom bezpieczeń-
stwo, spokój i pewność, że wybierając
współpracę z SOPREMA Polska, do-
konali najlepszego wyboru. Jestem pe-
wien, że będziemy nadal tworzyć i ofe-
rować nowatorskie rozwiązania, nie
tylko spełniające potrzeby klientów,
ale także wyprzedzające ich oczekiwa-
nia. Będąc kreatorem zmian na rynku,
firma nie zadowala się nadążaniem
za wymaganiami, jakie stawiają dziś
klienci, ale sama je inicjuje – dzięki
swoim produktom i rozwiązaniom, ale
także podejściu do ekologii i budow-
nictwa przyszłości. Stanowiąc część
światowego koncernu, SOPREMA
Polska ma dostęp do najnowocześniej-
szych narzędzi i doskonale potrafi
z nich korzystać.

Jedyną stałą jest zmiana
W 2012 r. firma była znana jako do-

stawca produktów specjalistycznych
tylko w niektórych segmentach rynku
budowlanego. W jednej z przeprowa-
dzonych w tamtym czasie ankiet, znajo-
mość produktów marki SOPREMA
zadeklarowało 9% badanych, plasując
je w kategorii „pozostali producenci
pap”. Jak jest obecnie? Nowoczesne
obiekty, widoczne na trzech z czte-
rech rogów dowolnego skrzyżowania
w centrum Warszawy powstały z wyko-
rzystaniem produktów i rozwiązań
SOPREMA Polska.

Pracując w firmie ponad 5 lat, by-
łam świadkiem zmian, które zachodzi-
ły we wszystkich obszarach jej działa-
nia – od kształtowania biznesu, przez
rozwój technologii, jeszcze lepsze ro-
zumienie oczekiwań klientów, po wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów
– wylicza Ewelina Paćko, CST Manager
w SOPREMA Polska. Moja najwięk-
sza motywacja? Przyczyniam się do
rozwoju firmy, o której pracownicy
mówią z dumą „nasza” i robią wszyst-
ko, aby stała się numerem jeden na
rynku – dodaje.

Zawsze o krok do przodu
Ze względów ekonomicznych i strate-

gicznych, a także w trosce o zrównowa-
żony rozwój, działalność badawczo-roz-
wojowa SOPREMA koncentruje się
na zastępowaniu surowców kopalnych
substancjami pochodzącymi z recyklin-
gu lub zasobów odnawialnych. W proce-
sie SOPRALOOP zamienia się odpady
z tworzyw sztucznych w izolację.
W osiemnastu laboratoriach należących
do Grupy codziennie pracuje się nad in-
nowacyjnymi rozwiązaniami, spełniają-
cymi i przekraczającymi standardy ryn-
kowe. Odtwarzane w nich warunki śro-
dowiskowe pozwalają przetestować pro-
dukt jeszcze zanim trafi na plac budowy.
Firma promowała zrównoważony rozwój
na długo, zanim stał się przedmiotem
zainteresowania branży budowlanej. Jak
wspomina Piotr Muszyński, Business

Development Manager, a prywatnie rze-
czoznawca Polskiego Stowarzyszenia
Dachów Zielonych – Kiedy zaczynałem
pracę w firmie, była to niewielka orga-
nizacja z perspektywami. Zaczęliśmy
tworzyć gotowe rozwiązania i zapropo-
nowaliśmy klientom kompleksową ofer-
tę, wraz z fachowym wsparciem tech-
nicznym. Po raz kolejny wyprzedziliśmy
potrzeby rynku w 2015 r., dając klientom
systemowe rozwiązania w obszarze da-
chów zielonych. Od lat obserwujemy
zmiany klimatu i chcemy mieć realny
wpływ na to, aby je łagodzić. Nasze da-
chy zielone dają gwarancję niezawodno-
ści poszczególnych warstw czy kompo-
nentów, lecz co najistotniejsze również
ich oddziaływania na bardzo szeroko po-
jęte izolacje i ich spójność w systemie.

Drużynowe zwycięstwo
smakuje najlepiej

W bieżącym roku, 26 czerwca, dokład-
nie tak jak 25 lat temu, ponownie odbędą
się rozgrywki w ramach Mistrzostw Euro-
py w piłce nożnej. Drużyny powalczą te-
go dnia o wejście do ćwierćfinału. Poten-
cjalnie każda z nich ma szansę stanąć
na podium. SOPREMA Polska zajmuje
dziś 3. miejsce w Polsce w rankingu firm
produkujących materiały do dachów pła-
skich. Dążąc do bycia liderem – w sporcie
czy w biznesie – nie można przestać się
rozwijać, zwłaszcza, gdy tworzy zespół,
który ma wspólny cel. Obecnym wyzwa-
niem Grupy jest zredukowanie zależności
produktów izolacyjnych od surowców ko-
palnych oraz dostarczenie użytkownikom
budynkówrozwiązańo25-letniejżywotno-
ści. Najnowocześniejsze papy SOPREMA
w testach starzeniowych osiągnęły żywot-
ność przekraczającą 35 lat, a systemy gwa-
rantują bezawaryjne funkcjonowanie po-
wyżej 20 lat. Strategia SOPREMAPolska
do 2025 r. jest równie jasna: stać się prefe-
rowanym, innowacyjnym i technologicz-
nie wyprzedzającym konkurencję dostaw-
cą systemów i rozwiązań dla budownic-
twa, który, działając w trosce o środowi-
sko, oferuje swoim klientom rozwiązania
do budynków przyszłości.

SOPREMA Polska nie boi się am-
bitnych wzywań. I głośno przy tym
stwierdza: chcemy i możemy być nu-
merem 1 w Polsce w nowoczesnych
systemach dachowych.
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