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historia meblarstwa jest nieco krótsza niż 
architektury, na początku ludzie potrze-
bowali przecież przede wszystkim 
dających schronienie domostw, a  nie 

mebli. Jednak w miarę podnoszenia się pozio-
mu kultury oraz poprawy warunków życia coraz 
więcej uwagi skupiano na urządzaniu pomiesz-
czeń wyrobami meblarskimi, a z czasem zaczy-
nano stawiać tego typu produktom wyższe 
wymagania. Meblarstwo charakteryzuje się 
niezwykłym bogactwem i  zróżnicowaniem, 
na przestrzeni wieków ulegało bowiem wielo-
rakim, skomplikowanym wpływom.

Od zarania dziejów jeden z  podstawowych 
produktów do konstruowania rozmaitych sprzę-
tów użytkowych stanowiło drewno. Chociaż nie 
jest to „łatwy” surowiec, a przy obróbce wymaga 
znacznej cierpliwości, wiedzy i  doświadcze-
nia, to odwdzięcza się wyjątkowymi efektami 
użytkowymi i  estetycznymi. Niepowtarzalność 
barwy i rysunku, naturalność, zmienność faktury 
powierzchni, przyjemność w dotyku i zapach – to 
jedne z  tych niezwykłych atrybutów, którymi 
odznaczają się drewniane wyroby. Drewno 
w  meblarstwie cechuje się ponadto niemałą 
trwałością, dzięki czemu niektóre drewniane 
meble przetrwały bez większych uszczerbków 
całe wieki.

Jednym z kryteriów wyodrębnienia swoistych 
okresów w historii meblarstwa jest dominujący 
rodzaj używanego w  różnych epokach drewna. 
Jego gatunek, pochodzenie, usłojenie, faktura, 
kolor, twardość, połysk czy wreszcie podatność 
na  obróbkę to czynniki nie tylko determinujące 
wygląd mebla, ale również wiele mówiące 
o  panujących w  danej epoce gustach. I  tak 
na przykład dąb wiódł prym przez całe średnio-
wiecze i  renesans aż  do  XVII wieku, kiedy to 
władzę przejął orzech. Egzotyczny mahoń nato-
miast największą popularność zdobył w  XVIII 
wieku, kiedy to stał się podstawowym materia-
łem używanym w  produktach projektowanych 
przez Chippendale'a  i  Sheratona. W  eksklu-
zywnych meblach to właśnie mahoń zrzucił 
z piedestału orzech.

Jednak drewno bywa problematyczne 
i w niektórych przypadkach jego obróbka może 
być nieskuteczna, a  wytrzymałość niezadowa-
lająca, dlatego z biegiem czasu zaczęto opraco-
wywać i  stosować materiały drewnopochodne. 
Dzięki odpowiedniej obróbce i przetworzeniu 
są odporne na działanie czynników niszczących, 
takich jak m.in. wilgoć, szkodniki, grzyby i pleśnie, 
mogą być wytwarzane w  dużych arkuszach, 
które są łatwe do dalszej obróbki i wykorzystania 
(nie sposób na przykład wykonać deski o szero-
kości 1,25 metra, co jest zupełnie typową szero-
kością dla płyt OSB), nie mają pęknięć i  sęków, 
a  ponadto bywają tańsze, stąd ich wyjątkowa 
popularność w produkcji mebli.

Blisko ćwierć wieku temu nasz Partner posta-
nowił odpowiedzieć na niezaspokojone wówczas 
i  wciąż rosnące zapotrzebowanie na  produkty 
drewnopochodne na  rynku meblarskim, a  teraz 
jest jednym z  najdynamiczniej rozwijających  

się przedsiębiorstw w  branży. Ofertę firmy 
stanowi obecnie wszystko, co jest związane 
z meblami, uzupełnia ją ponadto szereg produk-
tów drewnopochodnych wykorzystywanych 
w  budownictwie, przemyśle stoczniowym oraz 
innych. Oto niekwestionowany ekspert w swojej 
dziedzinie – firma Kornix.

KROK PO KROKU DO SUKCESU
Wszystko zaczęło się 2 maja 1995 roku  – to 
właśnie wtedy Lucyna Bargańska założyła 
firmę Kornix. Pierwszymi towarami w magazy-
nie naszego Partnera były płyty laminowane, 
w  ciągu kilkunastu następnych miesięcy dołą-
czyły do nich akcesoria meblowe i  tapicerskie, 
tkaniny oraz pianki. Założona z myślą o lokalnych 
stolarzach i  tapicerach firma z czasem rozrosła 
się do  rozmiarów pozwalających obsługiwać 
największych producentów mebli w  Polsce. 
Od 1996 roku dzięki pierwszym importom  

Nowe centrum magazynowe w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie): centrum 
po przebudowie dysponuje prawie 3000 m2 powierzchni magazynowej. W jego 
skład wchodzi także nowy biurowiec z miejscem na ekspozycję. Oddział w Lu- 
bawie prowadzi sprzedaż pełnej gamy asortymentu, tzn.: sklejek, OSB, MDF, 
HDF, płyt wiórowych, akcesoriów meblowych i tapicerskich. 

KORNIX
HURTOWNIA PŁYT, SKLEJEK I AKCESORIÓW MEBLOWYCH
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Wysiłek firmy Kornix został wielokrotnie doce-
niony poprzez przyznanie nagród Gazele Biznesu 
i  Diamenty Forbesa. W  trosce o  środowisko 
natomiast, jak również w  zgodzie z  wymaga-
niami swoich klientów, nasz Partner uczestniczy 
w  programie FSC (Forest Stewardship Council). 
FSC to międzynarodowa organizacja not-for-profit, 
która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej, biorąc pod  uwagę aspekty 
społeczne, ekologiczne i  ekonomiczne. Firmy 
posiadające ten certyfikat spełniają wysokie 
standardy w całym łańcuchu dostaw. Nabywając 
produkty z  logiem FSC, można mieć pewność, 
że zostały one wykonane z surowców pochodzą-
cych wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł.

Nasz Partner wspiera także lokalnych spor-
towców, osoby uzdolnione i  rozmaite przedsię-
wzięcia, na przykład wyjazd grup na EuroFestiwal 
Odyseja Umysłu w  Petersburgu, lokalne biegi, 
odbywające się w okolicy zawody strongmanów 
czy Dzień Konia w Hucie Kalnej.

organizowanym przez Franciszka Bargańskiego 
rozwój przedsiębiorstwa znacząco przyśpieszył. 
W 2002 firma przeniosła się do obecnej siedziby 
w Wejherowie i szybko zaczęła podbijać lokalny 
rynek. Cztery lata później nasz Partner zakupił 
magazyny w Skarszewach, a w 2009 roku założył 
oddział w Lubawie.

Poza przemysłem meblarskim produkty Kornix 
trafiają na największe budowy w Polsce (sklejka 
szalunkowa), jak również do europejskich stoczni, 
w tym najbardziej znanych producentów jachtów 
w Europie. Biorąc pod uwagę skalę rozwoju, firma 
chce zostać liderem w branży produktów drew-
nopochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Pragnie ponadto, by jej produkty znajdowały się 
w co drugim meblu w Polsce oraz by w każdym 
polskim domu znalazł się choć jeden produkt, 
który przeszedł przez firmę Kornix.

NIEUSTANNY ROZWÓJ
Firma Kornix ma swoje siedziby w  trzech 
lokalizacjach: w Wejherowie (woj. pomorskie), 
Skarszewach koło Starogardu Gdańskiego 
(woj. pomorskie) oraz w  Lubawie nieda-
leko Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie). 
Przedsiębiorstwo zajmuje ponad 12  000  m2 
powierzchni magazynowych wysokiego skła- 
dowania. Pozwalają one gromadzić niezbędny 
dla klientów bufor towarów, których w  klu- 
czowych momentach niekiedy brakuje.

We wszystkich przedsiębiorstwach Kornix 
zatrudnionych jest prawie 100 wspaniałych ludzi, 
którzy są odpowiedzialni za  rynkowy sukces 
marki. Obecnie nasz Partner pracuje nad uspraw-
nieniem obiegu informacji oraz automatyzacją 
procesów. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma 
postanowiła wprowadzić nowe oprogramowa-
nie ERP, dzięki któremu współpracownicy coraz 
łatwiej i szybciej mogą podejmować odpowied-
nie decyzje,  bazując na dostępnych danych.

PROUKTY
SKLEJKI
Sklejki liściaste oraz iglaste suchotrwałe 
i wodoodporne, sklejki szalunko-
we oraz z filmem fenolowym

PRODUKTY DREWNOPOCHODNE
Produkty drewnopochodne, takie jak płyty,  
blaty, fronty meblowe, parapety, obrzeża 
czy listwy gięte

TKANINY I AKCESORIA TAPICERSKIE
Tkaniny materacowe, obiciowe, podobi- 
ciowe, ogrodowe oraz różnego rodzaju 
akcesoria i narzędzia tapicerskie

AKCESORIA MEBLOWE
Okucia, elementy łączeniowe, systemy 
jezdne, narzędzia stolarskie i wiele więcej

PRAWIE 25 LAT 
DOŚWIADCZENIA
Hurtownia płyt, skle-
jek, tkanin, akcesoriów 
meblowych oraz 
tapicerskich Kornix 
działa nieprzerwa-
nie od 1995 roku.

WYSOKA JAKOŚĆ
Firma współpra-
cuje z partnerami 
w 15 krajach, dzięki 
czemu dostarcza 
różnorodne produkty, 
które idealnie spełniają 
oczekiwania klientów.

SZEROKI 
ASORTYMENT
Jako jedyni kom-
pleksowo zaopatrują 
producentów mebli 
we wszystkie potrzeb-
ne surowce i produkty.

LIDER NA RYNKU
Każdego roku produkty 
Kornix trafiają do około 
250 000 mebli, a ponad 
35 000 mebli powstaje 
tylko z produktów 
naszego Partnera.

WYRÓŻNIENIA 
FIRMY
Firma Kornix może 
pochwalić się wieloma 
nagrodami i wyróż-
nieniami, między 
innymi 13 Gazelami 
Biznesu czy 4 Dia-
mentami Forbesa.

DOSTAWA 
W POLSCE 
I ZA GRANICĄ
Towar dostarczany 
jest do klientów 
w ponad 1000 miej-
scowości w Polsce 
oraz do 12 krajów 
na całym świecie.

KOMPLETNA OFERTA
Odbiorcami produktów Kornix są przede wszyst-
kim producenci mebli i branża budowlana, poza 
tym towary znajdują zastosowanie w budowie 
statków i u producentów opakowań. Większość 
odbiorców firmy Kornix znajduje się w Eurazji.

W ofercie naszego Partnera znajduje się pełna 
gama produktów drewnopochodnych, w  której 
skład wchodzą m.in. sklejki, płyty wiórowe, 
pilśniowe, budowlane, MDF, HDF, blaty, listwy 
gięte, a  także tarcica. To, co wyróżnia ofertę 
Kornix, to obecność akcesoriów meblowych 
i  tapicerskich, a  także tkanin obiciowych. Firma 
zapewnia ponadto swoim klientom usługi 
formatowania i  oklejanie, a  zamówione towary 
dostarcza pod  wskazany adres. To wszystko 
sprawia, że nasz Partner jest największą w Polsce 
hurtownią posiadającą tak doskonale dopasowa-
ną do rynku meblarskiego ofertę.

32 | lindepartner 4/2019

PARTNER  | KORNIX 



Właściciel firmy Kornix pierwsze wózki marki 
Linde pozyskiwał we własnym zakresie z rynku 
wtórego. Wraz z  rozwojem firmy i  wzrostem 
wolumenu składowanego towaru pojawiło się 
zapotrzebowanie na nowsze maszyny przezna-
czone do bardziej intensywnej eksploatacji.

W  2016 roku rozpoczęliśmy rozmowy doty-
czące zakupu nowych wózków widłowych 
i  odmłodzenia istniejącej floty. Na  podstawie 
dotychczasowych doświadczeń i  specyfiki 
poszczególnych magazynów do  najbardziej 
wymagających obszarów dobrane zostały 
wózki do  obsługi regałów wysokiego składo-
wania. Maszyny zostały wyposażone w maszty 
umożliwiające podnoszenie ładunków powyżej 
6 metrów, zapewniając jednocześnie wyso-
kie zdolności udźwigowe w  całym zakresie 

Obecna flota wózków firmy 
Kornix to łącznie kilkanaście 
wózków czołowych, z których 
znakomita większość to 
maszyny marki Linde.

Jesteśmy dumni, że możemy 
dostarczać rozwiązania zawsze 
idealnie dopasowane do 
danej aplikacji. Dziękujemy 
za zaufanie i wyjątkowo 
owocną współpracę.

Marek Stoppa
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Gdańsk

HISTORIA WSPÓŁPRACY 
P O M I Ę D Z Y  F I R M Ą 

KORNIX A LINDE MH POLSKA

podnoszenia. W kwietniu 2017 roku do lokalizacji 
w  Wejherowie i  Lubawie dostarczone zostały 
dwa nowe wózki H50D z serii 394-02. Kolejny 
wózek, również o udźwigu 5 ton, trafił do obsługi 
magazynów w Skarszewach w marcu 2019 roku.

Oprócz szeregu elementów wyposażenia 
charakterystycznych dla wózków Linde jako 
najważniejszy wyróżnik nasz Klient wska-
zał napęd hydrostatyczny, dzięki któremu 
można uzyskać istotne korzyści w  codziennej 
eksploatacji wózka w  porównaniu z  napędem 
konwencjonalnym bazującym na  przekładni 
kinetycznej. Zastosowanie napędu hydrosta-
tycznego przekłada się szczególności na wyższą 
efektywność pracy wózka, niższe zużycie pali-
wa oraz bezawaryjność w długim okresie czasu 
nawet w intensywnej aplikacji.

WÓZKI LINDE W FIRMIE KORNIX
Wózki Linde wykorzystywane są w firmie Kornix do rozładunku, 
załadunku oraz wsparcia procesów magazynowych. Maszyny te jako 
jedne z nielicznych ułatwiają funkcjonowanie magazynów wysokiego 
składowania, w których dużym wyzwaniem są stosunkowo ciężkie 
towary. Dzięki regularnym przeglądom i odpowiedniej eksploatacji 
wózki są bezproblemowe, co umożliwia zorganizowanie i utrzymanie 
wydajnej gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach Kornix. 
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