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KIM JESTEŚMY
To, co zainicjowaliśmy w 1989 roku, dzięki kreatywności i przedsiębiorczości wielu osób zaowocowało
powstaniem firmy oferującej bardzo szeroki asortyment mebli metalowych. Nasze wyroby odzwierciedlają zaangażowanie całej organizacji gotowej dostarczyć
każdy wyrób zgodnie z życzeniami klienta o wysokiej
jakości zagwarantowanej marką MALOW.
Nasza firma to ludzie. Ludzie, którzy reprezentują
klientów, dostawców, partnerzy biznesowi i pracownicy. Doskonale wiemy, że nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z klientami. Dlatego wsłuchujemy się z uwagą w Państwa głos i mamy nadzieję, że
w pełni spełniamy Wasze oczekiwania.
Przekazuję ten katalog do pozytywnego odbioru
i efektywnego wykorzystania.
Henryk Owsiejew

- doświadczenie:
„o stali wiemy wszystko”
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NASZA MISJA
Naszą misją jest osiągnięcie pozycji partnera strategicznego dla klientów i otoczenia biznesowego:
• oferując kompleksową ofertę i obsługę najwyższej
jakości w zakresie wyrobów metalowych,
• stwarzając możliwość rozwoju pracownikom,
• dostarczając udziałowcom korzyści.
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uruchomienie
czwartego zakładu
produkcyjnego
Malow4

HISTORIA
Marka Malow znana jest od 1996 roku, jednak historia firmy jest o wiele dłuższa.

eksport
mebli
metalowych do
Francji na dużą
skalę

1984

rozpoczęto
produkcję mebli
metalowych
w ramach
przedsiębiorstwa
Polam-Suwałki
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1987

ważne dla spółki zmiany
własnościowe, w wyniku
których spółka uzyskała
w całości
polski kapitał
zakup hali
Malow5

powstanie
polskofrancuskiej
spółki Litpol

1989

1997

powstanie spółki
MALOW (Grupa Litpol)
na terenie Suwalskiej
Strefy Ekonomicznej

2005

2012

2015

zakup pierwszej w Polsce
automatycznej linii do produkcji
szaf ubraniowych

2016

2017

otwarcie wystawy
Malow Open Days
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Odpowiedzialność
Przejrzystość
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Spółka Malow za swe kluczowe wartości uznaje:
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Za nasz największy kapitał uważamy zaufanie klientów oraz stabilną i doświadczoną załogę. Dotychczasowe sukcesy są motorem podejmowanych działań
i zachęcają do dalszego doskonalenia oferty i zaspokajania coraz to nowszych potrzeb klientów.
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SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
Odpowiedzialność społeczna to element przyjętej
przez nas długofalowej strategii. Opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia:
•
•
•
•
•

pracowników,
partnerów handlowych,
kontrahentów,
środowiska naturalnego,
społeczności lokalnej, w której żyjemy i pracujemy.

Od rozpoczęcia działalności spółka Malow angażuje
się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność charytatywną uznajemy jako ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
• pomagamy organizacjom pozarządowym prowadzącym ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja i fundacje,
• dofinansowujemy akcje świąteczne oraz letni
i zimowy wypoczynek dzieci z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych,
• wspomagamy finansowo ośrodki prowadzące dożywianie osób bezdomnych i ubogich oraz wspieramy
lokalne zbiórki na pomoc osobom chorym.
• od wielu lat wspieramy lokalne szkoły i placówki oświatowe poprzez nieodpłatne przekazywanie
wyposażenia oraz dofinansowujemy akcje organizowane przez szkoły, np. promowanie innowacyjnych pomysłów młodzieży.
• przyłączyliśmy się do akcji fundacji DKMS „Razem
przeciwko białaczce” organizując dzień dawcy szpiku kostnego w firmie.
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Chętnie włączamy się również w różnego rodzaju
kulturalne, sportowe i muzyczne imprezy nie tylko
lokalne, ale również o zasięgu ogólnopolskim, a
nawet ogólnoświatowym:
• Suwałki Blues Festival - festiwal znany na arenie
międzynarodowej, goszczący muzyków z całego
świata
• PZLA Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach
• Piknik Kawaleryjski w Suwałkach
• WOŚP
• Szlachetna Paczka
i wiele innych.

• w marcu 2016 r. podpisaliśmy porozumienie z Prezydentem Miasta Suwałk o wzajemnej współpracy
w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć o
charakterze naukowym i edukacyjnym. W ramach
tej współpracy zaangażowaliśmy się w działania
związane z projektem „Dobry zawód – fajne życie
– popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr a partnerem jest
Miasto Suwałki.
• W 2018 roku zaangażowaliśmy się w kolejny projekt: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej –
kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.
Jego celem jest kształtowanie kompetencji uczestników systemu kształcenia zawodowego, aby stale
odpowiadały potrzebom istniejących i powstających
miejsc pracy i wzrost zatrudnienia.

• współpracujemy z różnymi uczelniami wyższymi,
m.in. przyjmując studentów na staże i praktyki
studenckie. Szczególnie z Politechniką Białostocką i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w
Suwałkach.
• Przewodniczący Rady Nadzorczej - Henryk
Owsiejew jest członkiem Rady Rozwoju Wydziału
Architektury Politechniki Białostockiej.
• Przewodniczący Rady Nadzorczej jest także
członkiem Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, która jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich a jej celem jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni
• Prezes Zarządu Roman Kaleta jest członkiem
Rady Przedsiębiorców działającej przy Wydziale
Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Wspieramy młodych
• od wielu lat wspieramy szkoły i placówki oświatowe np. fundujemy nagrody w konkursach promujących innowacyjne pomysły młodzieży („Pokaż
swoje umiejętności – zawód to klucz do sukcesu”
oraz „Matematyka – pasją technika”) a przez kilka
lat byliśmy MECENASEM WIEDZY, uczestnicząc
w akcji „Czytam, więc wiem”, która miała na celu
budowanie społeczeństwa wiedzy, świadomego
swoich tradycji i korzystającego z dobrodziejstw
współczesnej kultury.
• od początku swego istnienia kładziemy duży
nacisk na współpracę ze szkołami zawodowymi. Od wielu lat zatrudniamy uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach w ramach
umów o praktyczną naukę zawodu oraz przyjmuje uczniów technikum na praktyki zawodowe. Od
2018 roku mamy w ZST swoją klasę patronacką
w zawodzie technik mechanik. Praktyki odbywają
też uczniowie, najczęściej w zawodach: technik
organizacji reklamy i technik logistyk.

11

WWW.MALOW.PL

OCHRONA
ŚRODOWISKA
Mając na uwadze wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej, Malow Sp. z o.o. świadomie podjęła działania
w sferze organizacji i zarządzania środowiskiem. Są
one ukierunkowane na poszanowanie naturalnego
środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Działania dotyczące środowiska naturalnego są koordynowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO
14001.
Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden
z priorytetów zarządzania Spółką i systematycznie dokonujemy przeglądów i ocen występujących
aspektów środowiskowych. Parametry występujących
znaczących aspektów środowiskowych będziemy
w sposób ciągły poprawiać wyznaczając stosowne
cele środowiskowe.
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W ramach poprawy oddziaływania na środowisko
zmierzamy do:
• proekologicznej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację,
• planowania i realizacji działań zapobiegających
wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych,
• podnoszenia świadomości naszych pracowników
o wpływie na środowisko wykonywanej przez nich
pracy.
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SPONSORING
• W ramach wspomagania sportu, od lat sponsorujemy SUWALSKI KLUB BADMINTONA - SKB
“LITPOL-MALOW”. Jest to najbardziej profesjonalny i najlepiej zorganizowany klub badmintona
w Polsce. Dowodem tego są osiągane sukcesy drużynowe i indywidualne. Nasi zawodnicy byli uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Atlancie,
Sydney, Atenach i Pekinie. Są oni wielokrotnymi
zwycięzcami turniejów Europejskich i Światowych,
brali udział w turniejach zagranicznych w Szwajcarii, World Grand Prix w Brenui, Singapurze, Germany Open, Holand Open.
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• Wspieramy także klub piłkarski WIGRY SUWAŁKI najpopularniejszy klub sportowy w naszym mieście.
W swojej bogatej, ponad sześćdziesięcioletniej
historii wychował on wielu znakomitych piłkarzy,
między innymi reprezentantów Polski (Wojciech
Kowalewski, Patryk Małecki).
• 7 maja 2019 r. Malow stał się sponsorem tytularnym Mistrza I Ligi w Siatkówce MKS ŚLEPSK
MALOW SUWAŁKI, która awansowała do siatkarskiej ekstraklasy – PlusLigi.
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Począwszy od 1989 roku, produkowane przez
nas meble metalowe są synonimem niezawodności, kreatywności i funkcjonalności. Nasze motto:
„Meble, które nie zawiodą”.

JAKOŚĆ I SERWIS
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Nadrzędnym celem przyjętym przez Spółkę MALOW
jest dostarczenie naszym Klientom pełnej satysfakcji
wynikającej z dobrej jakości produkowanych przez
nas mebli metalowych i sejfów oraz świadczonych
przez nas usług.
Posiadane przez nas certyfikaty i atesty potwierdzają
nieustanną dbałość o wysoką jakość naszych produktów.

Certyfikaty MALOW:
• certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie
z normą ISO 9001,
• certyfikat systemu zarządzania środowiskowego
zgodnie z normą ISO 14001,
• atesty higieniczne,
• atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień,
• certyfikaty zgodności z polskimi normami,
• Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
– wg wymogów NATO.
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TECHNOLOGIA,
PARK MASZYNOWY
/Kaizen - 改善/poprawa/zmiana na lepsze/
Od ponad 15 lat pracujemy wg japońskich praktyk
zarządzania Kaizen - niekończącego się procesu
ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe
zaangażowanie całej organizacji oraz chęć ciągłego
podnoszenia jakości firmy i produktu.
Dzięki stałym inwestycjom w technologię produkcji firma Malow należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w kraju. Nowoczesne i uniwersalne maszyny
do obróbki i kształtowania blach oraz profili metalowych nowe technologie lakierowania proszkowego,
jak również ciągły nadzór własnej kadry technicznej
– to wszystko zapewnia wysoką jakość produkowanych przez nas mebli.

Uruchomiliśmy najnowocześniejszą w Europie automatyczną linię do produkcji szaf metalowych. Linia składa się z 13 stacji produkcyjnych
i automatyzuje procesy: magazynowania, transportu
elementów pomiędzy operacjami, wykrawania, zaginania oraz zgrzewania wykonywanego przez roboty.
Automatyczna linia produkcyjna zapewnia wysoką jakość produkowanych przez nas szaf o czym
świadczy:
• precyzja wykonania - wszystkie elementy wykonane z dokładnością do 0,25mm,
• automatyczne zaginanie profili zamkniętych,
• synchroniczna praca 2 robotów nad jednym elementem.

Aby zwiększyć wydajność oraz jakość produkowanych
przez nas mebli nieustannie rozbudowujemy park
maszynowy.
Pracujemy na maszynach renomowanych firm takich
jak Salvagnini, Amada, Safan itp.

W 2013 roku został zakupiony kolejny już system
laserowy - najnowocześniejszy model Salvagnini
L3 system wyposażony w automatyczny zmieniacz
palet oraz nowe centrum gnące Salvagnini P4 z systemem podawania i odbioru detali.

W skład parku maszynowego wchodzą między innymi:

Nakładem 65 mln zł otworzyliśmy w 2015 roku nowy,
czwarty zakład (Malow4), a w nim automatyczną
linię produkcyjną. To w pełni zrobotyzowany zakład,
gdzie uzyskujemy powtarzalność jakości na najwyższym poziomie.

•
•
•
•
•
•
•
•

światłowodowe lasery,
centra gnące P4,
nożyce gilotynowe,
zgrzewarki stacjonarne i kleszczowe,
piły taśmowe,
zaginarki i prasy krawędziowe,
sterowane numerycznie wykrawarki rewolwerowe,
prasy mimośrodowe o nacisku do 100 ton.

Świadomi jakości własnych produktów udzielamy
wydłużonej rękojmi na nasze wyroby! Okres uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów
wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży.
Aby zapewnić o żywotności regałów jezdnych naszej
produkcji udzielamy na nie min. 24 miesiące rękojmi!
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MALOWANIE
KOLORYSTYKA
#GRAFIKA
Proces malowania odbywa się na największej w kraju
pod względem zainstalowanych pistoletów Automatycznej Linii Malowania Proszkowego przy użyciu najwyższej jakości farb największych światowych producentów.
Meble dostępne są w standardzie w 16 kolorach z
palety RAL. Oczywiście, wszystkie inne kolory z pełnej
palety RAL są również dostępne – po wcześniejszym
ustaleniu ceny.
Stosowane farby są farbami proszkowymi. Ich główne
zalety to:
• łatwość nanoszenia na powierzchnie
• brak zacieków co jest częste w przypadku farb ciekłych
• bogaty wachlarz kolorów
• niepalność – poświadczona Klasyfikacją w zakresie
reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007
• wysoka odporność na działanie czynników
zewnętrznych oraz uszkodzenia i zabrudzenia
• brak zawartości TGIC i metali ciężkich
• możliwość kontaktu z żywnością – poświadczona
atestem higienicznym.
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Po malowaniu farbą proszkową powierzchnia jest
gładka, a sama farba równomiernie rozłożona.
Pozwala to na bardzo łatwe ich czyszczenie. Farby
te również, należą do najbardziej ekologicznych, co
obecnie ma bardzo duże znaczenie. W ich składzie
nie ma rozpuszczalników, które po pomalowaniu nie
parują do atmosfery, chroniąc tym samym warstwę
ozonową naszej planety.
Jak sprawić, aby wnętrze wyglądało przyjaźnie,
a zarazem nowocześnie?
Wprowadziliśmy do swojej oferty możliwość umieszczania grafiki na drzwiach szaf metodą druku UV.
Druk UV gwarantuje estetyczny wygląd, wierność
odwzorowania kolorów i fotograficzną jakość obrazu. Jest czterokrotnie bardziej odporny na działanie
warunków zewnętrznych od standardowych wydruków solwentowych. Dzięki drukowi UV możemy
zaproponować klientom swoje wyroby o nowym,
oryginalnym designie.
Jako jedyni w Polsce malujemy drzwi techniką
OMBRE. Są to wzory przemysłowe zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym.
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NAGRODY
Działania firmy są doceniane przez klientów i rynek.
Firma Malow jest laureatem wielu nagród i wyróżnień:
• Diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznane przez Business Centre Club,
• Ambasador Polskiej Gospodarki: Partner Firm
Zagranicznych,
• Firma Dobrze Widziana,
• Diamenty miesięcznika Forbes,
• Filary Polskiej Gospodarki,
• Tytuł Superfirma,
• Gazele Biznesu,
• Perła Polskiej Gospodarki,
• Medale Europejskie za: ofertę mebli metalowych,
regałów przesuwnych, szafę do przechowywania
laptopów,
• Lider Polskiego Biznesu,
• Rzetelna Firma,
• Wybitny Exporter.

• Jesteśmy członkiem Krajowego Klastra Kluczowego - Klastra Obróbki Metali.
• Nasi Pracownicy wygrywają Konkursy na Najlepsze Osiągnięcia Techniczne oraz otrzymują tytuły
„Pracownika Roku”.

Laureat Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu
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SIEĆ SPRZEDAŻY
/DYSTRYBUCJA/LOGISTYKA/BRANŻE/
Wyroby firmy docierają do odbiorców poprzez sieć
około 70 sprawdzonych dealerów handlowych na terenie całej Polski, oraz 25 poza granicami kraju. Ponadto
wyroby firmy Malow w coraz większym stopniu trafiają
do klientów poprzez kanały B2B.
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Sprzedaż w 40% trafia do klientów w Polsce,
a w 60% na rynki eksportowe. Firma jest znana za
granicą, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
w szczególności we Francji, Niemczech oraz Skandynawii.
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WYSTAWA
MALOW OPEN
DAYS
MALOW Open Days to duża wystawa zorganizowana
na wzór targów na terenie hali M5, na powierzchni ok.
1500 m2, gdzie można zapoznać się z naszą bogatą
ofertą mebli metalowych i nowości. To także miejsce
spotkań z klientami, miejsce konferencji i szkoleń.
Wystawa obejmuje szeroką ofertę produkowanych
mebli, a w szczególności mebli biurowych, socjalnych,
warsztatowych, medycznych, szkolnych, regałów
przesuwnych. Zaaranżowaliśmy tam m.in. przykładową stołówkę, gabinet lekarski, nowoczesną szatnię,
salę szkolną i żołnierski pokój. Regały przesuwne
pokazaliśmy w różnych wersjach: z napędem mechanicznym i elektrycznym, jako wyposażenie garderoby
loftowej i nowoczesnego biura. Są też projekty łączące
metal z drewnem i płytą. To propozycje do nowoczesnych i oryginalnych mieszkań.
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MALOW Open Days to również wystawy towarzyszące:
• wystawa prac Profesora Andrzeja Strumiłły –
malarza, grafika, rzeźbiarza, fotografa, poety i
scenografa,
• miejsce poświęcone Stanisławowi Wosiowi - artyście fotografowi specjalizującemu się w fotografii
pejzażu, malarstwie, rysunku i grafice,
• wystawa obrazów Darka Pakocy – malarza, architekta,
• wystawa „Suwałki na starej fotografii”,
• Muzeum Maszyn do obróbki metali – maszyny,
które przeszły już „na emeryturę”, a na których
zaczynaliśmy produkcję mebli metalowych. Najstarsza zaginarka pochodzi z 1946 roku.
Naszym przedsięwzięciem zainteresowały się już
władze lokalne i samorządowe, szkoły podstawowe,
średnie i wyższe, delegacje zagraniczne oraz organizacje biznesowe.
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FAKTY I LICZBY
Zakres działalności:
Lokalizacja:
Działalność od:
Liczba zatrudnionych:
Zakłady produkcyjne:
Dystrybucja:
Eksport:
Zdolność produkcyjna:
Zakres przerobienia materiału:
Liczba zamówień:
Liczba załadunków:

produkcja mebli metalowych
Północno-Wschodnia Polska: Suwałki
1989
ok. 750 osób
Suwałki (Polska)
Charków (Ukraina)
Świnoujście (Polska)
na całym świecie
ponad 60% produkcji
280 000 szt. mebli produkowanych rocznie
1 500 ton blach miesięcznie
ok. 690 ton farb rocznie
ok. 63 000 szt. rocznie
ponad 5,5 tys. rocznie
- dane z 2018 roku

Motto:

Nasze mocne strony:
• jakość wykonania,
• bogata oferta,
• profesjonalna, kompleksowa obsługa,
• doświadczona kadra techniczna,
• zaawansowany park technologiczny,
• bogata kolorystyka,
• certyfikaty,
• różnorodność wykonania,
• elastyczność - wyroby specjalne.
Współrzędne GPS
+54° 3’ 17.79”, +22° 55’ 54.06”
(54.054942, 22.931682)
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WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Nasza oferta, dzięki swej kompleksowości, pozwala na wyposażenie biur, banków, szatni, gabinetów,
archiwów wielu zakładów pracy, firm i urzędów, szkół
i bibliotek, szpitali i gabinetów lekarskich, warsztatów
samochodowych, ślusarskich i innych.
Jesteśmy więc z naszymi wyrobami tam, gdzie są
ludzie, dokumenty, odzież, narzędzia, czyli WSZĘDZIE.
Według najnowszych trendów w aranżacji wnętrz
mieszkalnych meble z metalu są coraz popularniejsze.
Szczególnie znajdują swoje zastosowanie w pomieszczeniach zaaranżowanych w stylu industrialnym i loft.
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