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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ

PRODUKT
SPRAWNA OBSŁUGA PALET
Elektryczne wózki stertujące
o udźwigu 1000-1200 kg | Seria 1172

NEWS
NOWA FLOTA WÓZKÓW LINDE
W FIRMIE WIENERBERGER
NEWS
INNOWACYJNA ENERGIA
DLA LOGISTYKI LOTNISKOWEJ
Ciągnik P250 FuelCell

NEWS
NOWY ODDZIAŁ
LINDE W RZESZOWIE

NEWS
FABRYKA LINDE W POLSCE
Nowa inwestycja Grupy KION

GÓR-STAL
Linde PARTNER

Producent płyt
warstwowych

STEGU
Linde PARTNER

Inspired by nature

TEMAT NUMERU

ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁA ENERGII

Więcej niż moda
LIFESTYLE

LAS – ŚWIĄTYNIA NATURY
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człowiek stanowi integralny element 
przyrody i od wieków się nią inspiruje. 
Nic więc dziwnego, że  coraz częściej 
chcemy wprowadzić jej cząstkę 

także do  naszych domów. Zastosowanie 
materiałów, które w  szczególny sposób 
oddają piękno i  siłę natury, umożliwia 
wykreowanie w  budynkach, ich wnętrzach 
czy otoczeniu niebanalnych warunków 
estetycznych. Nasz Partner, firma Stegu, 
oferuje swoim klientom szeroką gamę 
okładzin ściennych i kamieni dekoracyjnych 
i  od lat poszerza swój asortyment o  nowe 
elementy kolekcji: dekory, akcesoria ogro-
dowe czy panele z  drewna naturalnego. 
Z niewielkiej rodzinnej firmy Stegu stało się 
marką globalną, która nieustannie czerpie 
z tradycyjnych wartości.

Główną siedzibą Stegu od samego początku 
istnienia firmy jest Jełowa – licząca około 2000 
mieszkańców miejscowość w gminie Łubniany, 
położona niecałe 20 km od Opola. Właśnie tutaj 
jesienią 1993 roku na niewielkim gospodarstwie 
rozpoczęła się produkcja płytek cegłopodob-
nych pod  szyldem Gran-plast. Przez kilka lat 
nasz Partner sprzedawał wyłącznie imitację 
cegły, która była dostępna w dwóch formatach 
i dziesięciu wersjach kolorystycznych.

W  1998 roku  – na  specjalne zamówienie 
klienta z Holandii – firma stworzyła nowy rodzaj 
płytek przypominających wyglądem naturalny 
kamień. Pierwotnie produkowano je wyłącznie 
z  betonu, z  czasem poszerzono ofertę także 
o  lżejsze produkty gipsowe. Był to znaczący 
moment w  historii firmy, który zapoczątkował 
jej dynamiczny rozwój, a  także zadecydował 
o poszerzeniu rynków zbytu i samej oferty.

W  2003 roku, 10 lat po  rozpoczęciu dzia-
łalności, przedsiębiorstwo oficjalnie zmieniło 
nazwę na Stegu Sp. z o.o. W  tym samym roku 
działalność rozpoczął drugi zakład produkcyjny 

w  Łubnianach, a w następnych latach kolejne  – 
w 2004 roku zakład w Wierzchach, a 3 lata później 
w  Bogacicy. Dzięki zwiększeniu możliwości 
produkcyjnych firma Stegu ustabilizowała swoją 
pozycję na rynku.

Kolejne lata to również czas intensywnego 
rozwoju  – w  2009 roku zakończono wieloeta-
pową inwestycję w  Jełowej, która obejmowała 
m.in. budowę nowej hali produkcyjnej, maga-
zynów i  budynku biurowego z  show-roomem. 
W  tym samym roku nasz Partner stworzył 
imponujące stoisko targowe imitujące Świątynię 
Tutenchamona. Rok później do  użytku została 
oddana hala do  automatycznej produkcji płytek 
betonowych, a w 2014 roku – zautomatyzowana 
linia do płytek gipsowych.

Obecnie firma Stegu jest największym 
przedsiębiorstwem tego typu w  Europie 
i  jednym z  największych na  świecie. Ostatnie 

lata to czas odświeżenia marki, wprowadzenia 
nowej identyfikacji wizualnej i  logo, a  także 
nieustannego rozwoju, którego podstawę 
stanowi dalsza ekspansja sprzedażowa i kolejne 
innowacje produktowe.

TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, 
PIĘKNO
Nasz Partner zajmuje się produkcją płytek deko-
racyjnych z  gipsu przeznaczonych wyłącznie 
do  użytku wewnętrznego oraz betonowych 
płytek elewacyjnych, które mogą być stoso-
wane także na  zewnętrznych ścianach budyn-
ków. Ze względu na  zainteresowanie klientów 
do oferty wprowadzono także płytki z kamienia 
naturalnego i beton architektoniczny.

Produkty Stegu obejmują rozmaitą gamę 
wzorów i  kolorów  – od płytek imitujących 
stare kamienne mury, przez cegłopodobne  

Największymi zagranicznymi rynkami zbytu 
firmy Stegu są: Niemcy, Francja, Węgry, Czechy, 
Austria oraz Słowacja. Produkty Stegu można kupić 
także w wielu innych krajach w Europie, np. Irlandii, 
Belgii czy Wielkiej Brytanii, są także eksportowane 
na rynek amerykański, do Jordanii czy Korei.

MONSANTO Z SZARĄ FUGĄ – płytki cegłopodobne z gotową fugą

INSPIRED 
BY NATURE
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zewnętrzne centra logistyczne. Firma skupia 
wokół siebie wielu specjalistów: począwszy od 
pracowników produkcyjnych, poprzez eksper-
tów Działu Badań i Rozwoju, którzy tworzą coraz 
trwalsze, atrakcyjne cenowo i odporne wyroby, 
po  designerów kreujących nowatorskie wzory, 
które często wyprzedzają aktualne trendy. Ze 
względu na  w  pełni zautomatyzowany proces 
produkcji produkty naszego Partnera cechuje 
wysoka powtarzalność pod względem kolorów, 
struktury oraz parametrów produktu.

Firmie zależy na zbudowaniu jak największej 
sieci dystrybucji, dlatego płytki Stegu są dostępne 
dla klientów detalicznych i hurtowych oraz branży 
budowlanej, inwestorów czy deweloperów. Stegu 
kooperuje także z wieloma centrami dystrybucyj-
nymi i firmami transportowymi – tylko na terenie 
Polski korzysta z  magazynów trzech zewnętrz-
nych firm (FM, PEKAES i Dachser).

Panele dekoracyjne Quadro to najnowsza 
linia produktowa z serii Wood Collection

wyroby w  industrialnym stylu, po  nowoczesne 
panele z  betonu oraz drewna (sprzedawane 
pod  szyldem Wood Collection). W  ofercie znaj-
duje się również szeroki asortyment akcesoriów 
do  montażu i  konserwacji płytek, m.in.: grunt, 
kleje Powerelastik i Gipsolep, fugi Classic i Rustical 
oraz preparaty konserwacyjne: Żywy Kolor 
do Kamienia czy Stone Shine. 

Od kilku lat firma Stegu produkuje także beto-
nowe elementy do ogrodu, w tym deski tarasowe, 
krążki drewnopodobne, płyty tarasowe i ogrodo-
we. Nasz Partner cały czas poszukuje nowych 
rozwiązań i wzbogaca swoją ofertę. W 2016 roku 
wprowadził na  rynek Hydrobox – produkt, który 
dzięki magazynowaniu wody reguluje nawadnia-
nie roślin doniczkowych i ogrodowych.

PRODUKTY 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Firma Stegu posiada jeden oficjalny sklep 
firmowy, który znajduje się w  siedzibie 
głównej w  Jełowej. Podstawowym kanałem 
sprzedaży są przede wszystkim markety 
budowlane  – w Polsce produkty pod markami 
Stegu i  Stones można kupić w  sieciach OBI, 
Castorama, Bricomarche i  PSB Mrówka. Płytki 
Stegu są dostępne także poza granicami kraju, 
m.in. w  sklepach OBI, Hagebau i  Hellweg 
w  Niemczech, w  Castoramie, Leroy Merlin 
i Bricodepot we Francji czy Byggmax w Szwecji. 
Nasz Partner współpracuje z takimi firmami jak 
Bauhaus, Kingfisher, Globus i Hubo oraz wielo-
ma innymi punktami sprzedaży w całej Europie, 
dostarczając produkty klientom hurtowym 
i detalicznym.

SUKCES RODZINNEGO BIZNESU
Firma Stegu to rodzinne przedsiębiorstwo 
z wyłącznie polskim kapitałem. Niegdyś kilku-
osobowa spółka przekształciła się w  najwięk-
szego gracza na skalę europejską. Nasz Partner 
zatrudnia aktualnie prawie 250 pracowników, 
ale na  sukces przedsiębiorstwa pracuje znacz-
nie więcej osób, m.in. podwykonawcy czy 

 SZEROKA 
DYSTRYBUCJA

Stegu to największy 
producent płytek deko-
racyjnych w Europie.

CO WYRÓŻNIA FIRMĘ  STEGU?

PROEKOLO- 
GICZNE 
PODEJŚCIE

PONOWNE 
WYKORZYSTANIE 
100% ODPADU 
Z PRODUKCJI 
PŁYTEK 
BETONOWYCH

NOWA 
KONCEPCJA 
OPAKOWAŃ

Nowe opakowania są wykonane technologią 
fleksograficzną – obecnie najbardziej optymalną 
dla środowiska naturalnego. Do produkcji nowych 
opakowań wykorzystywane są tektury pochodzące 
wyłącznie z recyklingu oraz źródeł wtórnych. 
Poprzez zmianę technologii możliwe było zmniej- 
szenie zużycia celulozy oraz klejów o co najmniej 30%.

ODDANI REGIONOWI
W zeszłym roku – z okazji 25-lecia firmy – nasz 
Partner został sponsorem tytularnym hali 
widowiskowo-sportowej w  Opolu funkcjonują-
cej obecnie pod nazwą Stegu Arena. To ukłon 
w  stronę pracowników, mieszkańców Opola, 
bez których osiągnięcie przez firmę obecnej 
pozycji na rynku byłoby niemożliwe.

Decyzja o sponsorowaniu hali została podjęta 
przede wszystkim ze względów emocjonal-
nych  – nasz Partner czuje się mocno związany 
z  regionem, w  którym działa, dlatego właśnie 
tutaj znajduje się siedziba firmy i  wszystkie 
zakłady produkcyjne. Nie wyobrażamy sobie, 
że  moglibyśmy działać w  innym miejscu 
w  Polsce. Zależało nam, aby nowo wyremon-
towany, popularny „Okrąglak” nosił nazwę 
Stegu Arena, nawet jeśli taka decyzja nie będzie 
miała przełożenia na  promocję Stegu w  kraju 
i za granicą – przyznaje Karolina Rutkowska, 
Kierownik ds. marketingu.
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Od lat stawiamy na poszanowanie tradycji 
z jednoczesną dbałością o dynamiczny rozwój 
oraz innowacje. Staramy się wyprzedzać konku-
rencję, urozmaicając naszą ofertę produktową. 
Uwielbiamy ducha rywalizacji w biznesie, 
bo jest bardzo podobny do tego, który znamy 
ze sportu. Dlatego też wspieramy różne inicjaty-
wy, zawodników, drużyny, byliśmy też partnerem 
strategicznym słynnej zimowej wyprawy NANGA 
STEGU Revolution, w której wziął udział m.in. 
Adam Bielecki. Marzy nam się, żeby za parę 
lat nawet starsi opolanie wyparli ze swojego 
słownika nazwę „Okrąglak”, aby tę halę kibice 
kojarzyli z firmą Stegu – przyznaje Maciej Skucik, 
przewodniczący rady nadzorczej Stegu Sp. z o.o.
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Wózki Linde są wykorzystywane w firmie Stegu 
w procesie produkcji i transporcie wewnętrz-
nym, a także w trakcie załadunku produktów na 
samochody ciężarowe. To właśnie nasze maszy-
ny dostarczają na linie produkcyjne surowce 
niezbędne do wyrobu płytek. Po zakończeniu 
procesu produkcji wózki Linde przewożą palety 
z towarem do magazynu głównego. Kolejnym 
krokiem w dostarczeniu produktów Stegu do 
klienta jest załadunek na samochody ciężarowe, 
w czym również pomagają pojazdy Linde.

Dzięki naszym wózkom widłowym proces 
produkcji i logistyka wewnętrzna w przed-
siębiorstwie zostały znacznie usprawnione. 
Zwiększyły się również możliwości produkcyjne 
firmy Stegu, a płytki trafiają do klienta docelo-
wego w jeszcze krótszym czasie.

 MAGAZYN GŁÓWNY:
 ― Linde R14N (2 szt.)
 ― Linde T18 (2 szt.)
 ― Linde T20SP (2 szt.)
 ― Linde T20SP/131 (2 szt.)

 PRODUKCJA:
 ― Linde H25T (4 szt.)
 ― Linde H20 (1 szt.)
 ― Linde L14AS SP (1 szt.)
 ― Linde L14SP (1 szt.)
 ― Linde E20PL (2 szt.)
 ― Linde E18PH (1 szt.)
 ― Linde RN14N (2 szt.)
 ― Linde L12SP (2 szt.)
 ― Linde E16P (3 szt.).

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

STEGU A LINDE MH POLSKA
Na zdjęciu od lewej: Łukasz Wawrzak 
(Doradca Techniczno-Handlowy, Linde MH) 
oraz Sebastian Kansy (Koordynator ds. Pro- 
dukcji i Inwestycji, Stegu)

Pracownicy przedsiębiorstwa korzystają w 
sumie aż z 25 wózków Linde: 17 z nich wspiera 
proces produkcji w dwóch zakładach (w Jełowej 
i Bogacicy), z kolejnych 8 wózków korzystają 
pracownicy magazynu głównego. Firma Stegu 
współpracuje także z autoryzowanym serwi-
sem Linde w zakresie naprawy i konserwacji 
wózków. Nasze maszyny spełniają wysokie 
oczekiwania klienta, a obsługa serwisowa 
zawsze służy natychmiastowym wsparciem.

Dziękujemy za zaufanie i pole-
camy swoje usługi!

Łukasz Wawrzak
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Wrocław
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Załadunek form wykorzystywanych w pro-
cesie produkcji oraz odbiór gotowych płytek

 Logistyka wewnętrzna na magazynie 
głównym w siedzibie STEGU w Jełowej
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