
13

f i r m y ,   l u d z i e ,   p r o d u k t y

F I R M Y

Instal Lublin
wychodzi na plus...
Instal Lublin, zajmujπcy siÍ m.in.
projektowaniem i montaøem instala-
cji grzewczych, wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych, osiπgnπ≥ w ze-
sz≥ym roku blisko 34,3 mln z≥ przy-
chodÛw i po raz pierwszy od 5 lat
osiπgnπ≥ zysk netto. WyniÛs≥ on
w roku ubieg≥ym niespe≥na 0,8 mln
z≥ w porÛwnaniu z ponad 5,5-milio-
nowπ stratπ w roku 2004.

... i wykona instalacje
w centrum handlowym
W lubelskiej Galerii Handlowej Orka-
na Instal Lublin zamontuje system
wentylacji i klimatyzacji. Wykona takøe
instalacje grzewczπ i oraz wodno-ka-
nalizacyjnπ wraz z tzw. bia≥ym monta-
øem. WartoúÊ robÛt to 2,1 mln z≥. 

Ulrich organizuje
szkolenia dla instalatorÛw
Firma Ulrich z Warszawy, zajmujπ-
ca siÍ m.in. dystrybucjπ kot≥Ûw, or-
ganizuje szkolenia serwisowe doty-
czπce instalacji grzewczych ñ ÑKot≥y
gazowe i olejowe ma≥ych mocyî.
Spotkania, ktÛre odbywaÊ siÍ bÍdπ
w siedzibie firmy adresowane sπ
do instalatorÛw i serwisantÛw ñ od-
bÍdzie siÍ m.in. pokaz urzπdzeÒ
w pracy, przekazanie wiadomoúci
na temat montaøu, uruchamiania
i napraw urzπdzeÒ. Najbliøsze spo-
tkania bÍdπ mia≥y miejsce 25-26
maja, 1-2 oraz 22-23 czerwca.

Gazownia Krakowska
ma 150 lat
Gazownia Krakowska obchodzi
w tym roku 150-lecie istnienia. Wy-
budowano jπ w latach 1856-1857.
Pierwsze lampy zasilane surowcem
produkowanym przez krakowski za-
k≥ad zap≥onÍ≥y 22 grudnia 1857 r.
Gazownia Krakowska produkowa≥a
gaz wodny i wÍglowy, a od 1925
takøe ziemny. Ostatnia partia gazu
zosta≥a wyprodukowana przez za-
k≥ad w roku 1968. Z okazji jubile-
uszu Muzeum Inøynierii Miejskiej
w Krakowie otworzy≥o wystawÍ,
na ktÛrej moøna przeúledziÊ dzia≥al-
noúÊ przedsiÍbiorstwa.
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mocy ktÛrego dostarczaÊ bÍ-
dzie produkty do nowo otwar-
tego centrum armatury wodnej
w Mongolii.

Pozosta≥e kontrakty zawarte
w trakcie obu imprez dotyczπ
takich krajÛw jak Rosja, Ukra-
ina, Kazachstan, a takøe Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

W tym roku Armatura chce
do 20% zwiÍkszyÊ udzia≥ eks-
portu w ca≥kowitej sprzedaøy
(z 15% w roku ubieg≥ym). G≥Ûw-
nymi kierunkami zagranicznej
sprzedaøy sπ Rosja, Ukraina,
Litwa a takøe Niemcy, Holan-
dia RPA czy Syria.

Historia

SpÛ≥ka powsta≥a w roku 1922
jako £agiewnicka Fabryka Ar-
matur. 

W poczπtkowej fazie dzia≥a-
nia podstawowym asortymen-
tem produkcji by≥a armatura do-
mowa, rÍczne pompy wodne
oraz odlewy z mosiπdzu i brπzu.
W 1938 r. fabryka w £agiewni-
kach osiπgnÍ≥a rekordowy
w czasach miÍdzywojennych
poziom zatrudnienia, w fabryce
pracowa≥y 232 osoby, w tym
182 robotnikÛw, 16 urzÍdnikÛw

i 34 uczniÛw. W 1949 r. spÛ≥ka
zmieni≥a nazwÍ na Krakowskπ
FabrykÍ Armatur.

Pod koniec lat 90. poprzez
sprzedaø akcji inwestorowi
strategicznemu ñ PZU Øycie
przedsiÍbiorstwo zosta≥o spry-
watyzowane.

Nazwa z Krakowskiej Fabry-
ki Armatur na ArmaturÍ Kra-
kÛw zosta≥a zmieniona w lip-
cu 2005 r. Aktualnie 90% akcji
spÛ≥ki posiada PZU Øycie. Pra-
cownicy majπ 7,5% udzia≥Ûw.
Pozosta≥e 2,5% naleøy do Skar-
bu PaÒstwa.

ZYSK (STRATA) NETTO INSTALU LUBLIN 
(w mln z≥)

UDZIA£ W RYNKU 
ARMATURY SANITARNEJ

ZYSK NETTO ARMATURY KRAK”W (w mln z≥)

Minol przejmuje
firmę Skibatron

Koncern Minol Mes-
stechnik ze Stuttgartu
ñ producent urzπdzeÒ

pomiarowych i us≥ugodawca
w zakresie rozliczeÒ kosztÛw c.
o. i wody, przejmuje firmÍ Ski-
batron Polska z Bydgoszczy.
W efekcie Skibatron wejdzie
w sk≥ad grupy kapita≥owej Minol
i bÍdzie prowadziÊ dzia≥alnoúÊ
pod szyldem nowego w≥aúciciela. 

Minol dziÍki temu wzmocni
swojπ pozycjÍ na rynku polskim

dzia≥ajπc w wiÍkszej  liczbie pla-
cÛwek, tj. w Aleksandrowie
£Ûdzkim, Warszawie, Bydgosz-
czy, Katowicach i Sanoku. We-
d≥ug przedstawicieli niemieckiej
spÛ≥ki, dzia≥ania organizacyjno
prawne zwiπzane z fuzjπ zostanπ
sfinalizowane w lipcu br. 

PrzejÍcie bydgoskiego przed-
siÍbiorstwa jest kontynuacjπ re-
alizowanej strategii wzrostu
grupy Minol, ktÛra ma na celu
zwiÍkszanie wp≥ywÛw w bran-

øy zarÛwno w Polsce, jak
i na ca≥ym úwiecie. Pod ko-
niec 2005 r. nastπpi≥o prze-
jÍcie grupy Zenner z Saar-
bruecken, jednego z produ-
centÛw wodomierzy i cie-
p≥omierzy. Tym samym
Minol zosta≥ w≥aúcicielem
spÛ≥ki Zenner Polska z sie-
dzibπ w Warszawie. 

W ostatnich latach nastπpi≥o
rÛwnieø znaczπce rozbudowanie
pozycji grupy na rynkach USA
i Chin. Aktualnie Minol repre-
zentowany jest w 17 krajach po-
przez swoje spÛ≥ki siostrzane, za-
trudniajπc ponad 1,6 pracowni-
kÛw. W 2006 r. przedsiÍbior-
stwo planuje uzyskaÊ obroty
na poziomie 135 mln euro czyli
oko≥o 523 mln z≥.

Na rynku polskim Minol
obecny jest od 14 lat pod szyl-
dem swojej spÛ≥ki siostrzanej
Stein-Pol, úwiadczπc us≥ugi
rozliczeniowe dla gospodarki
mieszkaniowej. Poza obs≥ugπ
zasobÛw mieszkaniowych spÛ≥-
ka koncentruje dzia≥alnoúÊ na no-
wo budowanych obiektach prze-
mys≥owych, oferujπc inwestorom
us≥ugi w zakresie zdalnego od-
czytu urzπdzeÒ pomiarowych.

PRZYCHODY GRUPY MINOL
(w mln euro)


