
Postęp Sp. z o.o. to firma z 65-letnią tradycją. Dzięki wieloletniej obecności  

na rynku dziś firma może się pochwalić najwyższą jakością wyrobów,  

dynamicznym rozwojem i świetnie wyszkoloną kadrą pracowników

 J esteśmy producentem szerokiego asor-
tymentu mebli dla firmy IKEA. Od 
rozpoczętej w 2007 roku współpracy  
ze szwedzkim kooperantem wyspecja-

lizowaliśmy się w produkcji mebli z litego 
drewna, płyt MDF oraz płyt wiórowych. Nasze 
wyroby malowane są farbami kryjącymi wod-
nymi i wodnymi UV oraz od niedawna w tech-
nologii malowania farbami proszkowymi.

Obecnie zatrudniamy 550 pracowników  
w dwóch zakładach mieszczących się  
w Pniewach i Ostrorogu. Dzięki ciągłemu roz-
wojowi i rozbudowie mamy możliwość wdra-
żania nowych wyrobów produkowanych  
w innowacyjnych technologiach.

Od 1992 roku firma posiada status Zakładu 
Pracy Chronionej, dając pracę i możliwość 
samorealizacji osobom niepełnosprawnym.

Malowanie i uszlachetnianie powierzchni 
było zawsze mocną stroną przedsiębiorstwa 
Postęp Sp. z o.o. Lakierowanie proszkowe MDF 

jest nowinką technologiczną na skalę europej-
ską. Dzięki wysokiej odporności powłoki na 
absorpcję wody oraz podwyższonej odporno-
ści na zarysowania elementy pomalowane w 
lakierni proszkowej doskonale spisują się  
w trudnych warunkach użytkowania.

W roku 2008 Postęp wdrożył IWAY Standard- 
system dotyczący minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony środowiska, warunków so-

cjalnych, oraz warunków pracy przy zakupie 
produktów, materiałów i usług. 

W 2011 roku wprowadzono nowy system 
ISO 14001, który wspomaga ochronę środo-
wiska i zapobiega jego zanieczyszczeniu.

Nasza firma może pochwalić się także licz-
nymi certyfikatami zdobytymi za rzetelność 
i profesjonalizm w działaniu. Do tych przy-
znanych w ciągu ostatnich trzech lat należy 
zaliczyć tytuł: Lidera Przedsiębiorczości przy-
znany przez Biuro Promocji Gospodarczej i 
Certyfikacji w Poznaniu, Certyfikat Firma 
Godna Polecenia, Gazele Biznesu 2015 i Gepard 
Biznesu 2016. 

Postęp zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję   
energicznemu działaniu kierownictwa spółki. 
Przez lata firma wypracowała nie tylko zasa-
dy solidności i rzetelności, ale także bezpie-
czeństwa i nowoczesnego zarządzania pro-
dukcją i logistyką. Dzięki temu jest w pełni 
sprawdzonym partnerem firmy IKEA. 

TADEUSZ MRÓWKA 
prezes zarządu

Dzięki 
wyspecjalizowanej 

kadrze pracowników 
firma może bezpiecznie 

i bez ograniczeń 
korzystać  

z nowoczesnego parku 
maszyn i urządzeń. 

Niezależność techniczna 
jest jednym  

z elementów 
profesjonalnego 

działania i pozwala na 
dalszy rozwój spółki.

Jakość na szwedzki stół 
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Postęp dysponuje nowoczesnymi zakładami, gdzie 
produkuje meble dla firmy IKEA

Diamenty
miesięcznika

2017

  

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości; 
Certyfikat  

„Firma Godna Polecenia”; 
Gazele Biznesu 2015;  
Gepard Biznesu 2016

NAGRODY, 
WYRÓŻNIENIA  
I CERTYFIKATY  
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