
B
u

il
d

e
r  5

3 
sie

rp
ie

ń 
20

17

2017

BĄDŹ Z NAMI
Sierpień - Wrzesień

Waldemar Pilczek
Prezes Zarządu 
quick-mix Sp. z o.o. 

Dla quick-mix wysoka, stabilna jakość oferowa-
nych produktów ma znaczenie strategiczne. Traktu-
jemy to zagadnienie bezkompromisowo i prioryte-
towo. Jakość jest dla nas elementem wartości, któ-
re wyznajemy – buduje wartość Firmy. Mimo że każ-
demu mogą się zdarzyć potknięcia lub deficyty, sta-

ramy się bardzo szybko i skutecznie dostarczyć produkt, który z powodzeniem 
konkuruje z najlepszymi na rynku. Nie zawsze przekłada się to na szybkie i wy-
mierne korzyści. Często nasze produkty 
przewyższają swoimi cechami te kon-
kurencyjne. Ma to zawsze swoją cenę, 
produkt staje się droższy, wyższa cena 
obniża „atrakcyjność” oferty. Jednak w długiej perspektywie jakość zawsze się 
obroni i nawet na tym trudnym rynku zostanie doceniona przez odbiorców. Mi-
mo że krótkoterminowo nie przekłada się to na korzyści finansowe dla Przed-
siębiorstwa, w długiej perspektywie to jakość będzie cechą wyróżniającą nas 
jako producenta chemii budowlanej. Dla nas wysoka jakość jest jednoznacz-
na z komfortem pracy z produktem oraz bezpieczeństwem użytkowania pro-
duktu lub rozwiązania. Daje komfort ekipom wykonawczym oraz bezpieczeń-
stwo użytkownikowi – konsumentowi. Dotyczy to wszystkich grup produkto-
wych, które oferujemy na polskim rynku. Również z tych powodów w naszym 
logo widnieje litera „Q”, pochodząca od angielskiego quality. Jesteśmy z tego 
dumni. 

 W długiej perspektywie 
jakość zawsze się obroni.

Paweł Kamiński 
Kierownik Działu Technicznego
Izopanel Sp. z o.o.

Rozwój i jakość to dwa najważniejsze 
elementy w produkcji płyt warstwowych. 
Jesteśmy firmą pewną swoich produk-
tów i nie boimy się reklamacji. 25-letnia 
obecność na rynku jako producenta płyt 
warstwowych z polskim kapitałem po-

zwoliła nam uzyskać bardzo dobry efekt końcowy. Stawiamy na 
usprawnienia, nowe rozwiązania mające ułatwić pracę montażysty, 
jak i nieustanny nadzór 
nad jakością. W naszej 
firmie nad jakością czu-
wa wyspecjalizowana 
kadra inżynierów oraz 
projektantów Działu Kontroli Jakości oraz R&D. Dzięki stworzone-
mu na nasze potrzeby systemowi dozowania składników docelowo 
tworzących rdzeń naszych płyt uzyskaliśmy bardzo korzystną war-
tość współczynnika przewodnictwa ciepła dla pianki PIR (=0,022 
W/(m*K)). Wśród nowości w asortymencie pojawiły się także nowe 
dostępne szerokości modularne płyt ściennych, nowy, ułatwiający 
montaż typ zamka w płytach dachowych, a także dłuższy niż do-
tąd okres obowiązywania gwarancji, wynoszący nawet 5 lat.

Stawiamy na usprawnienia,  
nowe rozwiązania mające 

ułatwić pracę montażysty, jak 
i nieustanny nadzór nad jakością.


