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Prestiżowe wyróżnienie dla producenta szalunków

Orzeł
Polskiego Budownictwa 2008
Tomasz Kabaciński1
Spółka Marka Koprasa z podwronieckiej
Szklarni, producent szalunków do wykopów, zajęła pierwsze miejsce w kategorii
„maszyny i sprzęt budowlany” w prestiżowym konkursie Orły Polskiego
Budownictwa 2008. Organizatorem
konkursu jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Europa
2000 Consulting Sp. z o.o.
Drugą edycję Orłów Polskiego
Budownictwa objął honorowym
patronatem
minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk. Kapituła
poddawała ocenie osiągnięcia dwóch pełnych lat działalności firm (2006 i 2007).
Głównie brano pod uwagę:
sprzedaż, eksport, zatrudnienie, inwestycje w rozwój
fi rmy, dbałość o szkolenie
pracowników, posiadane
certyfi katy i znaki jakości.
Uroczyste ogłoszenie
wyników miało miejsce 14
listopada 2008 r. w Warszawie, podczas Gali Samorządu i Biznesu, którą
prowadzili znany prezenter
Krzysztof Ibisz oraz aktorka
Magdalena Stużyńska-Brauer. W obecności przedstawicieli
świata polityki i biznesu prezes KOPRAS Sp. z o.o. odebrał
statuetkę Orła Polskiego Budownictwa.
Firma KOPRAS powstała w 1987 r. pod nazwą Zakład Rzemieślniczy Marek Kopras. Do 1994 r. wykonywała wodociągi, kanalizację i melioracje wodne. W latach 1994–2007 jako
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WYKOPY-SERWIS
Sp. z o.o. produkowała i wynajmowała obudowy do zabezpieczeń wykopów. 13 sierpnia 2007 r. powróciła do pierwotnej
nazwy KOPRAS Sp. z o.o.
Firma KOPRAS Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji szalunków do zabezpieczeń wykopów. Jako pierwsza wprowadziła
na rynek produkty specjalnie zaprojektowane do budowy in1
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stalacji podziemnych, które nie wymagają zejścia do wykopu
przed zainstalowaniem szalunku.
KOPRAS Sp. z o.o. zatrudnia pracowników posiadających
kwalifi kacje i doświadczenie w produkcji i użytkowaniu szalunków do wykopów. Stale poszerza granice swojego zasięgu.
Do niedawna jej głównymi klientami były firmy polskie, ale
od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej sięga również
na rynki wschodnie, południowe i zachodnie.
Firma przywiązuje bardzo duże znaczenie do zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace w wykopach. Potwierdzeniem tego są certyfi katy GS-Prüfbescheinigung (certyfi kat badań bezpieczeństwa) oraz TÜV. Firma
jest w posiadaniu kilku patentów – wynalazków i wzorów
użytkowych. Jest to bardzo duże osiągnięcie producenta obudów wykopów. Spółka uzyskała certyfi katy oraz deklaracje
zgodności z polskimi i unijnymi normami dla wszystkich
produkowanych przez siebie konstrukcji.
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Styczeń – Luty 2009

