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BARTEX BARTOL

b

ył 20 maj 1990 roku, kiedy Maria
i Bogdan Bartol założyli firmę
BARTEX Bartol. Ten specyficzny okres
początków transformacji ustrojowej
wymagał z jednej strony niemałej determinacji, podjęcia ryzyka, posiadania wizji oraz
włożenia ciężkiej pracy w rozwój własnego
biznesu, z drugiej zaś, jak wspomina Grzegorz
Bartol, Wiceprezes Zarządu: „W początkach
naszej działalności naprawdę dało się sprzedać wszystko”. Historia rodzinnej firmy BARTEX
zaczęła się od pustego pola, budynku bez
dachu, na którego wykończenie niestety nie
starczyło pieniędzy, i produkcji suszu warzywnego do przypraw. Pierwsza wyprodukowana
partia została sprzedana do kaliskich Winiar,
następnie przyszedł czas na zagraniczne rynki
zbytu na terenie ówczesnej Jugosławii.
Niestety w wyniku trudnej i niestabilnej
sytuacji panującej wtedy w tym bałkańskim
kraju pojawiły się znaczne problemy we
wzajemnych interesach – aby odzyskać pieniądze, nasz Partner musiał udać się na Bałkany
w poszukiwaniu jakichkolwiek towarów, które
mogłyby stanowić rekompensatę. Spowite
wojną państwa cały budżet inwestowały
w sprzęt wojskowy, a lokalne firmy miały
poblokowane konta. Firma BARTEX musiała
jednak znaleźć cokolwiek, co uchroniłoby
ją od upadku. I kiedy bałkańskie zmagania wojenne pochłaniały marki niemieckie
i mogłoby się wydawać, że jakakolwiek zapłata graniczy z cudem, jako wynagrodzenie
poniesionych strat finansowych nasz Partner
otrzymał… cysternę wina.
Nie mając właściwie pojęcia o rozlewie
trunku, jego przechowywaniu czy zbycie, założyciele firmy postanowili jednak spróbować.
Kupili dość prymitywne, manualne maszyny
do rozlewu – tak zaczęło się eksplorowanie

OBECNIE FIRMA
BARTEX ROZWIJA SIĘ
W RAMACH CZTERECH
GAŁĘZI BIZNESU:

WYTWARZANIE SUSZU

PRODUKCJA, ROZLEW,
IMPORT, KONFEKCJONOWANIE WIN

PPRODUKCJA WINA
OWOCOWEGO I WÓDKI

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII (WIATRAKI)

tego biznesu, który w efekcie okazał się być
strzałem w dziesiątkę.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Od roku 1993 firma BARTEX prowadzi własną
fermentację win gronowych i owocowych,
którą
nadzoruje
specjalista-technolog
z Chorwacji (zakład w Paproci koło Nowego
Tomyśla). W 1995 roku przedsiębiorstwo
zakupiło przetwórnię owoców i warzyw
we Lwówku z zamysłem kontunuowania
jej profilu produkcji, potem zaczęto tam
prowadzić fermentację win i produkcję
napojów alkoholowych.
Najbardziej znane marki handlowe BARTEX
to wermuty: Istra, Bacchus, Napoleon – w tej
grupie BARTEX zajmuje wiodącą pozycję.
Wśród win stołowych znajdują się: Veneto,
Egri Bor, Tokaji, Primitivo czy nowozelandzki
Sauvignion Blanc. W grupie win deserowych
nasz Partner jest liderem z takimi markami,
jak Edelkirsch, Cherry Staropolskie, Nalewka
Wiśniowa, Sangria. Jeśli chodzi o wina
musujące, to będą to natomiast: Amadeus,
Moskowskoje Igristoje, Jantarnoje Igristoje
i inne.
BARTEX jest ponadto wyłącznym importerem
oryginalnego francuskiego szampana Charles
de Cazanove oraz wina Mogen David z USA.
W ostatnich latach w swoim oddziale we
Lwówku firma BARTEX zajęła się również
produkcją napojów bezalkoholowych, niskoprocentowych napojów alkoholowych oraz
spirytusowych napojów wysokoprocentowych: wódek czystych i smakowych, spirytusu zbożowego, likierów, brandy, whisky
i koniaku. Najbardziej znane marki wódek to:
Vodka.pl Premium, Vodka.pl Cranberry, wódka
Kłosówka z kłosem, TUR Vodka i Poland Vodka.
Marki te w krótkim czasie osiągnęły 
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znaczny wzrost sprzedaży i cieszą się coraz
większą popularnością i rozpoznawalnością.
Także Brandy Budafok Exclusive, która produkowana jest przy współpracy z największym
węgierskim producentem tego typu trunków,
zdobywa coraz więcej entuzjastów.

PRZEPIS NA SUKCES

Gdy firma BARTEX zaczynała swoją działalność, na rynku winiarskim w Polsce działało
około dwudziestu znaczących firm. W tym
momencie prym wiedzie pięciu poważnych
graczy, do których grona dumnie należy nasz
Partner. Przez te blisko 28 lat funkcjonowania
przedsiębiorstwa bardzo dużo się zmieniło.
Na początku działalności współpraca bazowała na partnerskich kontaktach z hurtowniami
oraz starymi polskimi sieciami handlowymi.
Z czasem jednak na polski rynek zaczęły wchodzić zagraniczne sieciowe giganty. Zwrócenie
się w kierunku współpracy z nimi pozwoliło
firmie BARTEX dalej rozwijać skrzydła.
Nasz Partner nigdy nie bał się wyzwań.
Jako druga firma w Wielkopolsce złożył
wniosek o SAPARD (ang. Special Accession
Programme for Agriculture and Rural
Development), który z sukcesem otrzymał.
W swojej historii przedsiębiorstwo miało
dużą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy
i dzięki temu jest przygotowane do znacznych
wydajności produkcyjnych.
Nasz Partner bardzo dużo inwestuje
w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich
pracowników. Ludzie wysyłani są na szkolenia
oraz zwiększają swoje uprawnienia w kwestii
obsługi działów czy systemów.

Rozlewnia wina –
urządzenie do nakładania etykiet

ENERGIA PŁYNĄCA Z WIATRU

W 2012 roku firma BARTEX postanowiła
zainwestować w odnawialne źródła energii
i postawiła dwa wiatraki, każdy o mocy nominalnej 2500 kW. Przez 4 lata były to najwyższe
tego typu urządzenia na świecie – mierzą one
aż 210 metrów (dla porównania: Pałac Kultury
i Nauki w Warszawie, najwyższy budynek
w kraju, wraz z iglicą mierzy 237 metrów).
Postawienie wiatraków okazało się nie lada
wyzwaniem: trzeba było sprowadzić odpowiedni dźwig, a takich w Europie było tylko
cztery. Dźwig ważył 1000 ton, a na miejsce
przywiozło go aż 50 ciężarówek.

Wiatrak mierzy
aż 210 metrów
dla porównania:
Pałac Kultury
i Nauki w Warszawie, najwyższy
budynek w kraju,
wraz z iglicą mierzy
237 metrów

FIRMA W LICZBACH

100%

POLSKI KAPITAŁ
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Przygotowanie butelek do napełnienia

WSPÓŁPRACA
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Firma BARTEX jest obecnie jednym z największych w Polsce importerów i producentów całej
gamy różnych win gronowych, owocowych
i win oryginalnych. Nasz Partner sprowadza
je z różnych krajów świata: Francji, Chorwacji,
Słowenii, Węgier, Austrii, Danii, Niemiec,
Bułgarii, Macedonii, Włoch, Hiszpanii, a ostatnimi laty także z Australii, Południowej Afryki,
Kalifornii, Tunezji i Chile.
Obecnie firma eksportuje swoje produkty
do bardzo wielu krajów na całym świecie,
w tym między innymi do: Niemiec, Anglii,
Hiszpanii, Chorwacji, Węgier, Francji, Danii,

Litwy, Estonii, Rosji, USA, Chile, Argentyny,
Brazylii, Mongolii, Indii, Chin, Wietnamu
czy Australii.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

Firma BARTEX posiada nowoczesną bazę
produkcyjną, rozlewniczą i magazynową.
Spełnia ponadto wszystkie nowe normy środowiskowe w zakresie emisji pyłów do powietrza. Przedsiębiorstwo dba o najwyższą jakość
i posiada liczne certyfikaty jakościowe: BRC,
IFS, HACCP, ISO 14001, ISO 18001, PL-BIO-EKO-07.

Napełnianie butelek o nietypowym kształcie
odbywa się ręcznie. Na zdjęciu pracownicy
konfekcjonujący butelki z whisky

W swojej branży BARTEX znany jest w całej
Europie jako solidny partner. Firma może się
pochwalić znaczącym wzrostem produkcji
i sprzedaży. Dobra kondycja spółki to nie przypadek, a efekt sprawnie realizowanej strategii
ekonomicznej. Maszyny, urządzenia oraz
fachowa obsługa umożliwiają szeroki zakres
możliwości produkcyjnych firmy. To sprawia,
że wyroby naszego Partnera szybko zdobywają zasłużone miejsce na rynku i spotykają
się z uznaniem klientów zarówno w kraju, jak
i za granicą.

Pierwszą działalnością firmy była
produkcja suszu warzywnego
do przypraw. Ta część działalności
prowadzona jest również dzisiaj.
Warzywa są krojone w rozdrabniarkach,
skąd trafiają do automatycznej
suszarni.

Na zdjęciu pakowanie
suszy do worków
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Magazyn leżakowania beczek z whisky.
Odpowiednio doposażony w dodatkowe
hydrauliki wózek R14 serii 1120-00 wraz
z nietypowym osprzętem (jedynym tego
typu w Polsce) przeznaczonym do pracy
z beczkami

38 | lindepartner 3/2018

Pakowanie butelek
do kartonów wykonuje
automat. Na zdjęciu
pracownicy nadzorujący
prace kartoniarki, w tle
wózek T20SP
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HISTORIA WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY FIRMĄ

BARTEX BARTOL
A LINDE MH POLSKA

Na poprzedniej
stronie wózek
serii 391
pobiera paletę
z pustymi butelkami, które
trafiają następnie
do rozlewni

Nasza współpraca rozpoczęła się już w 2002 roku, kiedy
to firma BARTEX potrzebowała wózka do rozładunku i załadunku aut. Spośród obecnej na rynku szerokiej gamy
wózków czołowych spalinowych Klient wybrał wózki
z napędem hydrostatycznym Linde. Kolejne lata to ciągły
rozwój działalności oraz powiększania mocy produkcyjnych
przedsiębiorstwa. Z racji tego, że firma BARTEX prowadzi
działalność w branży alkoholowej, pojawiła się potrzeba
zakupu wózków do transportu poziomego. Firma Linde
MH Polska wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu Klienta
i przedstawiliśmy propozycję i ofertę na zakup najlepszego
rozwiązania, jakie było i jest na rynku w kwestii transportu
poziomego – wózek T20SP. Zalety tej maszyny przekonały
pana Grzegorza Bartola, w efekcie czego rozwinęliśmy
naszą współpracę, a Klient zakupił kolejny wózek. Dzięki
tej decyzji nasz Partner mógł szybciej przeprowadzać
załadunki i rozładunki aut oraz zwiększyć wydolność transportową w ciągach logistycznych w swoich magazynach.
W kolejnych latach aż do dnia dzisiejszego systematycznie
realizujemy rozwój naszej współpracy o kolejne sztuki
maszyn tego typu.
W 2017 roku rozpoczęto bardzo duży projekt produkcji
i składowania drewnianych beczek z whisky. Powstała
nowa hala magazynowa o wysokości 12 metrów z regałami wysokiego składu specjalnie przystosowanymi
do składowania beczek. Firma Linde MH czynnie uczestniczyła w tym projekcie. Ponieważ potrzebą Klienta była
możliwie jak największa optymalizacja wykorzystania
miejsca w nowym magazynie oraz zminimalizowanie

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Beyer – Kierownik Działu
Transportu w firmie BARTEX Bartol, Paweł Lerka –
Doradca Techniczno-Handlowy w Linde MH Polska,
Grzegorz Bartol – Wiceprezes Zarządu w firmie
BARTEX Bartol

korytarzy roboczych, razem z firmą KAUP opracowaliśmy
idealne rozwiązanie. Klient zakupił odpowiednio doposażony w dodatkowe hydrauliki wózek R14 serii 1120-00 wraz
z nietypowym osprzętem (jedynym tego typu w Polsce)
przeznaczonym do pracy z beczkami. Pod realizację nowego projektu, mając na uwadze dalszy rozwój, Klient zakupił
również wózki T20SP.
Rok 2018 przyniósł następny nowy projekt. Powstał
kolejny 12-metrowy magazyn wysokiego składu. Klient
zmienia sposób składowania i dystrybucji suszu marchwiowego i przechodzi ze składowania w papierowych
workach na magazynowanie i dystrybucję w specjalnych
big bagach. Będziemy realizowali sprzedaż wózka R16 HD
Drive-In z masztem TX 11 455 mm. Pojazd zostanie doposażony w system wizyjny oraz systemy wspomagające pracę
operatorów. Wysokość masztu w tym wózku warunkowała
parametry projektu nowej hali magazynowej.
Należy również nadmienić, iż nasza współpraca wciąż
się rozwija – będziemy brali udział w przygotowywaniu
rozwiązań w zakresie nowych możliwości Linde, a mianowicie w zaprojektowaniu rozwiązań dotyczących regałów
magazynowych przez nasz dział intralogistyki.
Trafne decyzje i przemyślane rozwiązania to podstawa
rozwoju owocnej dla obu stron współpracy.
Dziękujemy za zaufanie!
Paweł Lerka
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Poznań
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