Zadowolenie klienta
jest dla nas najważniejsze
FHU „Pol-Krusz” działa na rynku budowlanym od 1992 roku. Przez te 30 lat wyrobił sobie solidną markę
wśród klientów z tej branży. Firma jednak nie spoczywa na laurach i wciąż wprowadza do swojej oferty nowe
produkty. Opowiada nam o tym właściciel Zbigniew Wojno.
— W tym roku FHU „Pol-Krusz” obchodzi 30-lecie działalności. W dzisiejszych czasach
tak długa obecność na rynku to
duży sukces. Jak udało się to
osiągnąć?
— Myślę, że zasadniczy wpływ
ma na to ciężka praca, uczciwość
i determinacja w realizacji zamierzeń. Łatwo nie było, rynek i
klienci przez ten czas się zmieniali, ewoluowali. A my musieliśmy
i wciąż musimy non stop dbać
o poziom naszych produktów
i usług, żeby nie zostać w tyle i
spełniać oczekiwania. Dzięki
temu możemy się pochwalić nowoczesną firmą dbającą o jakość.
Korzystamy z nowoczesnych i w
pełni zautomatyzowanych oraz
wyposażonych w sterowanie
komputerowe węzłów betoniarskich. Każda z naszych wytwórni
betonu wyposażona jest w systemy podgrzewania surowców
wykorzystywanych do produkcji
tj. wody i kruszyw. Produkowany przez nas beton posiada gwarancję jakości i trwałości zgodnie
z obowiązującą normą polską.
Nadzór, kontrolę jakości oraz
ocenę zgodności produkowanych
przez firmę Pol-Krusz wyrobów
budowlanych prowadzi laboratorium wewnętrzne. Korzystamy
też z wyspecjalizowanych laboratoriów budowlanych. Nasze
wytwórnie objęte są certyfikowanym systemem zakładowej kontroli produkcji przez niezależną
jednostkę – Instytut Materiałów
Budowlanych i Technologii Betonu sp. z o.o. w Warszawie. Przy
wytwórniach zbudowane są systemy recyklingu, co pozwala na
ponowne wykorzystanie resztek
betonu i wody zużytej przy myciu
betoniarek. Zapewniamy wysoką
jakość naszych produktów oraz
sprawną obsługę logistyczną w
dostarczaniu betonu dzięki wła-

snej bazie transportowej. Nasi
klienci to widzą i doceniają. Poza
tym długa obecność na rynku
jest potwierdzeniem naszego doświadczenia.
—
Najważniejsze
zlecenia
i działania, które udało się przez
te 30 lat zrealizować to...
— Mógłbym je wymieniać bardzo długo. Były zlecenia i większe i mniejsze. Zawsze dokładaliśmy starań, aby każdy klient był
zadowolony. Wśród tych zleceń,
którymi możemy się naprawdę
poszczycić, są tak duże i istotne inwestycje, jak m.in. budowa
fabryki Eggera w Biskupcu, budowa Ikei Kokoszki w okolicach
Bielska Podlaskiego, budowa
farmy wiatraków w Korszach,
rozbudowa mleczarni Mlekpolu
Mrągowo. To tylko niektóre zadania, które zostały nam powierzone.
— Firma zaczynała od wydobycia i selekcji kruszywa. Od 15
lat produkuje beton towarowy

i bloczki fundamentowe. W tym
roku chcecie wprowadzić na rynek nowe produkty. Co to będzie
i gdzie będzie miało zastosowanie?
— W tej chwili w naszej ofercie mamy szeroki wybór betonów zwykłych, betonów specjalnych oraz innych mieszanek
na spoiwie cementowym. Od
wielu lat systematycznie śledzimy potrzeby naszych klientów
jak również trendy w stawianiu
nowoczesnych budynków i budowli oraz stosowanych przy
ich wznoszeniu materiałów. Nieustannie dostosowujemy ofertę
i poszerzamy jej zakres jako producent betonu. Dbamy o to, by
nasze produkty spełniały rygorystyczne wymagania norm odniesienia oraz specyfikacji naszych
najbardziej wymagających klientów. Poza tym jak każda solidna
firma chcemy się cały czas rozwijać. Dlatego w tym roku w naszej
ofercie znajdą się również płyty

drogowe wielokrotnego użytku,
podwójnie zbrojone, bloki betonowe typu lego w różnych wymiarach do zastosowania w budownictwie inżynieryjnym oraz
indywidualnym.
Szczegółową
ofertę można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.pol-krusz.pl.
— Coraz bliżej do sezonu wiosenno-letniego. Z tego, co widziałem, firma ma również ofertę
na ten okres. I to niezwiązaną z
produkcją betonu?
— Tak. W okresie letnim FHU
Pol-Krusz rozszerza swoją działalność o czarter łodzi motorowodnych. Stacjonujemy w Giżycku (Ekomarina). To jednak
nie wszystko. Mamy też restaurację Veronica i stację Shell, które
znajdują się na trasie z Podlasia
do Giżycka w miejscowości Mały
Płock.
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