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Am bit ne pla ny roz wo jo we po -
krzy żo wa ła pan de mia ko ro -
na wi ru sa. Jej skut ki są za -
wsze bar dziej do tkli we dla
pro du cen ta niż fir my han dlo -
wej. Nie da się prze cież pro -
du ko wać za bu dów zdal nie,
nie da się też nor mal nie
funkcjonować w wa run kach
ze rwa nych łań cu chów do -
staw. – Na tych miast wdro ży li -
śmy pro ce du ry bez pie czeń -
stwa ma ją ce na ce lu za po bie -
że nie prze sto jo wi pro duk cyj -
ne mu. Mi mo wszyst ko KH-
KIPPER pro du ko wał, na bie żą -
co re ali zo wał zle ce nia. Pra co -
wa li śmy w re żi mie sa ni tar nym.
Wdro ży li śmy pro ce du ry ma ją -
ce na ce lu za pew nie nie bez -
pie czeń stwa za ło dze i oso -
bom z ze wnątrz. Sta raliśmy się
prze zwy cię żać nie do god no -
ści i jak naj le piej ra dzić so bie
w moc no zmie nio nych wa run -
kach – mó wi pre zes KH-
KIPPER An drzej Ka mion ka.
Na gły i nie prze wi dy wal ny kry -
zys po ka zał, że ni cze go nie
moż na być pew nym. Tak że
ter mi no we go za koń cze nia roz -
bu do wy za kła du pro duk cyj ne -
go w Ka je ta no wie. An drzej Ka -
mion ka pod kre śla, że nikt ni -
gdy nie kwe stio no wał za sad -
no ści de cy zji o je go po więk -
sze niu. Na szczę ście jesz cze
przed wy bu chem pan de mii
ko ro na wi ru sa uda ło się ukoń -
czyć bu do wę no wej ha li mon -
ta żu koń co we go. Biu ra mo gły
po cze kać, ta część obiek tu za -
czę ła funk cjo no wać do pie ro
la tem ubiegłego ro ku.
Od sa me go po cząt ku naj waż -
niej sza by ła ha la pro duk cyj na.
Od da nie jej do użyt ku dia me -
tral nie po pra wi ło wa run ki
dzia ła nia. Do tej po ry KH-
KIPPER nę ka ły bo wiem pro -
ble my z mon ta żem za bu dów

na pod wo ziach. Ogra ni cze nie
sta no wił brak miej sca. Za mó -
wie nia ro sły, a w fir mie gło -
wiono się, jak je zre ali zo wać.
Te raz po zby to się te go pro -
ble mu. W no wej ha li o po -
wierzch ni ty sią ca me trów kwa -
dra to wych mie ści się aż
osiem na ście prze stron nych
sta no wisk. Zwięk sze nie ich
po wierzch ni by ło o ty le istot -
ne, że KH- KIPPER re ali zu je
nie ty po we zle ce nia, na przy -
kład na wy wrot ki ko pal nia ne
od klien tów z Ro sji. Ga ba ry ty
skrzyń ła dun ko wych ta kich
po jaz dów są z re gu ły znacz -

nie więk sze niż sto so wa nych
w kra jach Unii Eu ro pej skiej. 
Ko lej nym udo god nie niem jest
też wy so kość no wej ha li.
Do bel ki suw nic wy no si ona
dzie sięć me trów, co umoż li -
wia bez pro ble mo we pod nie -
sie nie na wet bar dzo du żych
ele men tów i prze trans por to -
wa nie ich za po mo cą suw ni cy
w żą da ne miej sce. Na sta no -
wi skach pa nu je wzo ro wy po -
rzą dek, gniaz da za si la nia prą -
dem i sprę żo nym po wie trzem
ulo ko wa no w pod ło dze, pra -
cow ni cy nie po ty ka ją się
o plą ta ni nę prze wo dów.

Miej sce po sta no wi skach
mon ta żo wych w sta rej ha li
zo sta ło już za go spo da ro wa -
ne. Naj wię cej do sta ła roz bu -
do wa na wła śnie la kier nia.
– Na sze moż li wo ści są du żo

więk sze. Dys po nu je my te raz
dwie ma śru tow nia mi, dwie ma
du ży mi ka bi na mi la kier ni czy -
mi i jed ną mniej szą z osob ną
su szar ką. Do te go do cho dzi
stre fa, w któ rej przy go to wy -
wa ne są ele men ty prze zna -
czo ne do la kie ro wa nia – wy ja -
śnia An drzej Ka mion ka.
Wię cej miej sca da je do dat ko -
we moż li wo ści wdra ża nia no -

wych tech no lo gii pro duk cji.
KH-KIPPER po sta wił zde cy do -
wa nie na au to ma ty za cję i ro -
bo ty za cję pro ce sów spa wa -
nia. Czy fir mie bra ku je jesz cze
cze goś, by po tak ocze ki wa -

nym po wro cie do nor mal no -
ści, po usta niu pan de mii bez
pro ble mów re ali zo wać pły ną -
ce z ca łe go świa ta za mó wie -
nia? Czy pro jekt w Ka je ta no -
wie zo stał zre ali zo wa ny w stu
pro cen tach? – To jesz cze nie
ko niec zmian. Oczy wi ście
pod cho dzi my do in we sty cji
nie co za cho waw czo ze wzglę -
du na cią gle nie pew ną sy tu -
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KH-KIPPER po ko nu je prze ciw no ści!
Mi nio ne czte ry la ta by ły dla KH-KIPPER nie zwy kle uda ne. Fir ma roz wi ja ła
się, po dwo iła wiel kość pro duk cji i to – co cie ka we – bez więk szych in we sty cji
w in fra struk tu rę. Oczy wi ście, trwa nie w ta kim sta nie by ło na dłuż szą me tę nie -
moż li we. Wiel kość pro duk cji prze kro czy ła licz bę dwóch ty się cy za bu dów rocz nie,
ale atak na ko lej ne re kor dy wy ma gał po więk sze nia za kła du. W ro ku 2018 za pa dła za tem 
de cy zja o bu do wie no wej ha li mon ta żu koń co we go oraz po łą czo ne go z nią bu dyn ku biu ro we go 

Pre zes fir my An drzej Ka mion ka sta ra się
spo glą dać w przy szłość z opty mi zmem

Część biu ro wa no we go obiek tu w Ka je ta no wie zo sta ła od da na do użyt ku na koń cu.
Naj waż niej sze by ło oczy wi ście utrzy ma nie pro duk cji i ter mi no wa re ali za cja zle ceń

Powierzchnię odzyskaną po przeniesieniu stanowisk montażowych do nowej hali
udało się  szybko zagospodarować na inne potrzeby firmy
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ację po wo do wa ną pan de mią
ko ro na wi ru sa. Ogra ni cze niem
jest też po wierzch nia na szych
dzia łek w Ka je ta no wie, ale nie
wy ko rzy sta li śmy jesz cze
wszyst kich re zerw. Po od da -
niu do użyt ku bu dyn ku biu ro -
we go pla nu je my zre or ga ni zo -
wać dział la se ro we go cię cia
pro fi li, co uspraw ni wy twa rza -
nie ram po śred nich. Uno wo -
cze śni my też li nie au to ma tycz -
ne go śru to wa nia i la kie ro wa -
nia prosz ko we go – za po wia da
pre zes KH-KIPPER.
Z pew no ścią do brą re cep tą
na prze trwa nie trud niej szych
cza sów jest dy wer sy fi ka cja
pro duk cji. KH-KIPPER za po -
wia da zwięk sze nie do staw za -
bu dów dla bran ży ko mu nal -
nej. Fir ma an ga żu je się tak że
w in no wa cyj ne pro jek ty eko -
lo gicz ne. Od bior cy z za chod -
niej Eu ro py za ma wia ją
na przy kład za bu do wy wy po -
sa żo ne w elek trycz ną przy -
staw kę od bio ru mo cy. Ma ją
być eks plo ato wa ne na te re -
nach miej skich, gdzie ko -

niecz ne jest ogra ni cze nie
emi sji spa lin i ha ła su. W Ka je -
ta no wie po wsta ją tak że za bu -
do wy pod wo zi o na pę dzie
elek trycz nym i ga zo wym.
– Bie rze my udział w prze tar -
gach ko mu nal nych, re ali zu je -
my też za mó wie nia in dy wi du al -
nych klien tów z tej bran ży. Do -
star cza my im przede wszyst -
kim ha kow ce, za bu do wy
do utrzy ma nia dróg, trans por tu
i se lek tyw nej zbiór ki od pa dów

oraz przy cze py pod ko n te ne ro -
we – tłu ma czy An drzej Ka -
mion ka. Pod kre śla też, że naj -
więk szym za in te re so wa niem
cie szy się sprzęt bu dow la ny.
Ten den cji utrzy mu ją cej się
od lat nie zmie ni ła pan de mia.
Klien ci od bie ra ją za bu do wy
i skła da ją za mó wie nia na ko lej -
ne. Co raz wię cej na byw ców
znaj du je rów nież sprzęt prze -
zna czo ny dla bran ży ko pal nia -
nej czy ener ge tycz nej. W chwi -

li obec nej KH-KIPPER za opa -
tru je ryn ki po nad sześć dzie -
się ciu kra jów.
Bu do wa re la cji z part ne ra mi
biz ne so wy mi i klien ta mi wy -
ma ga oso bi stych kon tak tów.
Dla te go KH-KIPPER brał re -
gu lar nie udział w naj więk -
szych im pre zach tar go wych,
za rów no w Pol sce, jak
i na świe cie. – Pan de mia po -
sta wi ła nas w wy jąt ko wo
trud nej sy tu acji, bo wszyst kie
im pre zy, w któ rych pla no wa -
li śmy wziąć udział, zo sta ły
od wo ła ne lub prze su nię te.
Prze nie śli śmy swo je dzia ła -
nia sprze da żo we i mar ke tin -
go we do in ter ne tu w jesz cze
więk szym stop niu niż wcze -
śniej. Zdal ny kon takt z klien ta -
mi da je wszyst kim więk sze
po czu cie bez pie czeń stwa,
ale nic nie za stą pi bez po śred -
nich spo tkań. Moc no wy cze -
ku je my po wro tu do nor mal no -
ści, tak że w tym
wzglę dzie – koń czy
An drzej Ka mion ka.

kh-kipper.pl

W no wej ha li o po wierzch ni ty sią ca me trów kwa dra to wych mie ści się aż osiem na ście
prze stron nych sta no wisk montażowych


