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Zarząd kupił obiekty przy
ul. Deszczowej w Bydgoszczy
o powierzchni ok. 3600 m²,
w których do dzisiaj (po
intensywnej
rozbudowie)
trwa działalność Spółki.
Kolejne lata to bardzo
dynamiczny rozwój oraz
sukcesywne poszerzanie gamy
produktów, w tym mebli
metalowych. Powstały salony
ﬁrmowe w Bydgoszczy,
Warszawie, Wrocławiu, Łodzi
Białymstoku, Poznaniu i
Szczecinie.
W wyniku podpisania umowy
współpracy z 3 ﬁrmami w
Katowicach, Lublinie oraz
Gdańsku, zaczęły funkcjonować
oddziały pod marką Metalkas.

Zarejestrowano
firmy
Metalkas s.r.o. z siedzibą
w Senovie (Czechy), prowadzącą sprzedaż produktów
ﬁrmy Metalkas Sp. z o.o.
oraz Bayersystem Sp. j. na
terenie Czech i Słowacji, a
także Metalkas GmbH w
Berlinie (Niemcy), obecnie
specjalizującą się w sprzedaży
luksusowych wyrobów marki
Grzenia.

Zrodziła się marka ﬁrmowana
nazwiskiem rodowym prestiżowe sejfy Grzenia.
Wyróżnia ją indywidualizm
oraz innowacyjność. To
niezwykle awangardowy i
luksusowy produkt, dostępny
w dwóch liniach: Individual
lub Individual Prestige. W tym
okresie powstały także
kolejne dwa salony ﬁrmowe
w Kielcach i Olsztynie oraz
wytworny salon w Berlinie
(Niemcy).

Uruchomienie w 2017 roku
najnowocześniejszej na świecie
w pełni automatycznej linii
do produkcji drabin domowych.
Dzięki której gotowa drabina
opuszcza linię produkcyjną
co 21 sekund.
To przełomowy rok w historii
ﬁrmy. Zarząd planuje zwiększenie
obrotów, stworzenie kolejnych
salonów ﬁrmowych i sklepów
internetowych, a także znaczne
rozszerzenie gamy produktów
dla obecnych i nowych Klientów.

The Board purchased facilities
located by Deszczowa Street
in Bydgoszcz with approx.
3600 m² ﬂoor area where
(following intense expansion)
Company’s activities are still
carried out today. The following
years witnessed extremely
dynamic development and
gradual extension of products
range, including metal furniture.
Ofﬁcial points of sale were
opened in Bydgoszcz, Warsaw,
Wrocław, Białystok, Poznań,
Łódź and Szczecin.
As a result of signing cooperation
agreement with 3 companies
in Katowice, Lublin and Gdańsk,
branches started their operations
under Metalkas brand.

Registration of company
Metalkas s.r.o. with ofﬁcial seat
in Senova (Czech Republic),
dealing with sales of products
from Metalkas Sp. z o.o. and
Bayersystem Sp. j. in Czech
Republic and Slovakia, as well
as of Metalkas GmbH in Berlin
(Germany), currently specializing
in sales of luxurious products by
Grzenia brand.

A brand signed by the owners’
family name was founded prestigious Grzenia strongboxes
and safes. It is distinguished by
individualism and innovativeness.
The brand offers an extremely
avant-garde and luxurious
product in two lines: Individual
or Individual Prestige. In this
period also next two ofﬁcial
points of sale were opened in
Kielce and Olsztyn as well as the
elegant showroom in Berlin
(Germany).

W ostatnim kwartale 2018
roku, zostanie oddana do
użytku nowa siedziba administracyjna ﬁrmy Metalkas
(ok. 3800 m²) wraz z salonem
sprzedaży.
In 2017 launched the state-of-the-art
fully automated home ladder
production line. It allows to produce
a ready to use ladder every 21 seconds.
This is the breakthrough year in
the history of our company. The
Board plans to increase turnover,
open next ofﬁcial showrooms and
next ofﬁcial showrooms and
webstores as well as
signiﬁcantly expand the range of
products for existing and new
Customers.
In the last quarter of 2018
before the new administrative
seat of Metalkas Sp. z o.o. will
be commissioned (apporx.
3800 m²) together with the
ofﬁcial point of sale.
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Metalkas Sp. z o. o. to intensywnie rozwijająca się rodzinna spółka z kapitałem polskim, z 60–letnią tradycją, o uznanej i ugruntowanej
pozycji na rynku międzynarodowym. Spółka z powodzeniem konkuruje na międzynarodowych rynkach, dostarczając swoje wyroby do 30 krajów
Metalkas posiada salony sprzedaży w 13 miastach Polski, a także w Niemczech i Czechach oraz sklepy internetowe.
Metalkas Sp z o.o. is an intensively growing family company with Polish capital and 60-year tradition, with well established position on the international market.
The company successfully competes on international markets by providing its products to 30 countries around the world. It is the only company in Europe
with so rich offer of products that are produced in their own facilities. Metalkas has showrooms in 13 cities in Poland, Germany and the Czech Republic,
as well as online stores.
Spółka Metalkas, w swoim portfolio posiada 3 marki:
Metalkas Company has 3 brands in its portfolio:

Order & Security
Od 60 lat pod marką Metalkas produkowane są wyroby, zapewniające użytkownikom bezpieczeństwo, ochronę wartości oraz porządek. Należą do nich
przede wszystkim mechaniczne zabezpieczenia pasywne, w tym sejfy, szafy pancerne, multisejfy, szafy transferowe. Regały metalowe, metalowe meble
socjalne, biurowe, warsztatowe. Szafy do kancelarii tajnych, szafy i sejfy do przechowywania broni. Jak również metalowe kasety, szafki wiszące do
przechowywania kluczy, apteczki, skrzynki pocztowe.
For 60 years, under Metalkas brand, we manufacture products, that ensure safety, value protection and order. These include primarily passive mechanical safety,
including safes, cashboxes, multisafes, transfer racks. Shelving metal, metal social, office and workshop furniture. Cabinets for secret chancelleries, cabinets and
safes for weapon storage. Metal cassettes, hanging cabinets for storing keys, first aid kits, mailboxes.

The best Ladders for professionals.
Na bazie doświadczenia spółki Metalkas obecnej od 60 lat na rynku, powstała marka Bayersystem. Oferująca od ponad 10 lat produkty znajdujące zastosowanie w pracach warsztatowych, transportowych oraz gwarantujące bezpieczną pracę na wysokościach. Należą do nich przede wszystkim:
drabiny domowe, drabiny przemysłowe oraz regały plastikowe. Wysokiej jakości produkty Bayersystem spełniają wymogi normy europejskiej PN EN-131 oraz posiadają certyfikaty TÜV.
On the basis of the experience of Metalkas, present on the market for 60 years, Bayersystem brand was developed. For over 10 years it offers products used in
workshop works, transport and means to guarantee safe operation on heights. These include mainly: home ladders, industrial ladders and plastic shelving.
High-quality Bayersystem products meet the requirements of the European PN EN-131 standard and are certified by TÜV.

The Art of Precision.
i designu, zamykając je w ramach nowej marki Grzenia, jako „Sztuka precyzji”. Wyróżnia ją indywidualizm oraz innowacyjność. To niezwykle awangardowy
i luksusowy produkt, dostępny w dwóch liniach: Individual oraz Individual Prestige.
In 2015 a brand was born with our family name - prestigious Grzenia safes. This is the brand that re-defined the concept of safety and design under the new name
“Grzenia”, as "the Art of Precision". It is differentiated by individualism and innovation. This is an extremely modern and luxurious product, which is available in two
lines: Individual and Individual Prestige.
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„W tej całej historii nie sposób zapomnieć, jakie

motto życiowe przyświecało mojemu ojcu:

To co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, to co
masz zjeść dzisiaj, zjedz jutro.

Myślę, że jestem tego kontynuatorem.”
„In this whole story one should not forget life motto my
father had:
Do today what you are to do tomorrow, and eat tomorrow
what you are about to eat today.
I believe I continue to implement this idea.”
Tadeusz Grzenia Prezes Metalkas Sp. z o.o.
President of the Management Board
of Metalkas Sp. z o.o.

3 marki:
.

brands:

,

and

.

Nieustannie
inwestujemy
w
rozwój
Spółki.
Rok 2017 był wyjątkowy w historii Metalkas jeśli chodzi o
nakłady inwestycyjne. Możemy wręcz mówić o przełomie
inwestycyjnym dla Metalkas Sp. z o. o. oraz Bayersystem dotyczy to bowiem kwoty około 32 mln zł.
Nasza strategia zmierza do zwiększenia sprzedaży między
innymi przy pomocy nowych sklepów internetowych oraz
salonów
ﬁrmowych,
rozszerzeniu
gamy
wyrobów.
Nie zapominamy o zwiększeniu sprzedaży eksportowej,
ekspansji na nowe rynki np. USA oraz na kraje arabskie.
W I kwartale 2018 roku zaproponujemy naszym Klientom nową
ofertę na meble metalowe. Jesteśmy dumni też i z tego, że
w ślad za rozwojem ﬁrmy w parze następuje wzrost
zatrudnienia, co niewątpliwie ma korzystny wpływ na rynek
pracy w naszym mieście oraz województwie kujawsko-pomorskim.
Dzięki ustabilizowanej
pozycji na rynku, partnerzy
biznesowi i klienci spółki Metalkas mogą liczyć
na wsparcie wiarygodnego partnera.
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Thanks to stable market position, Metalkas business partners
and Customer may count on the support of a reliable and
credible partner.

2018

2018

Nowości w 2018 roku.

News in 2018.

Od początku działalności ﬁrmy z ogromną uwagą obserwujemy
potrzeby naszych Klientów, starając się
wychodzić im naprzeciw. W 2018 roku wprowadziliśmy
nową kolekcję mebli do mieszkań, biur, warsztatów i
miejsc użyteczności publicznej.

From the beginning we are observing the needs of our
customers with great attention and try to meet them.
In 2018 we introduced a new collections of furniture for
home, ofﬁce, workshop and public services.

Personalizacja i kreatywność.

Kolekcja Metropolitan

Uniwersalność i możliwość pełnej personalizacji mebli
z kolekcji Metropolitan to idea najbardziej przystająca
do naszych czasów, w których cenimy wielozadaniowość, elastyczność, otwartość i umiejętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji.
Design, jakość wykonania oraz wielofunkcyjność mebli
Metropolitan idzie w parze z coraz szybszym tempem
życia, idealnie nawiązując do nazwy nowej kolekcji.

Kolekcja sportowa MET

Szafy schowkowe i ubraniowe z nowej sportowej linii
MET, zostały zaopatrzone w opatentowane wywietrzniki „M”, które zapewniają doskonałą wentylację pozostawionych w nich rzeczy. Ich zaletą jest możliwość
łączenia w dowolne moduły, wybór różnych klamek
i zamków oraz kombinacje kolorystyczne. W wyborze
i łączeniu ze sobą szaf z kolekcji MET, ogranicza nas
tylko wyobraźnia.

Stół SW PROFI

Oferta dla profesjonalnych warsztatów mechanicznych,
ale również rzemieślników, pracowni projektowych,
modelarni i pasjonatów. Zestawy dają możliwość
aranżacji otwartych i zamkniętych przestrzeni na narzędzia i inne potrzebne przedmioty. Systemowe meble
warsztatowe SW PROFI są unikalnym rozwiązaniem.

Personalization and creativity.

The Metropolitan collection
Versatility and full personalization of furniture from the Metropolitan collection is an idea the most suitable to our times,
in which we value the multitasking, ﬂexibility, openness and
ability to adapt to the changing situation.
Design, quality and versatility of Metropolitan furniture go
hand in hand with an increasing pace of life and perfectly
match the new collection.
MET sports collection
Locker and clothing cabinets from the new MET sports line
are equipped with patented “M” vents that provide excellent
ventilation of the items inside. Their advantage is the ability
of connecting with any modules, selection of different handles and locks and combinations of colours. When selecting
and integrating cabinets from MET collection the only limits
is our imagination.
SW PROFI TABLE
The offer for professional workshops, but also for craftsmen, design studios, modelling studios and various
enthusiasts. The sets give you the opportunity to arrange
open and closed spaces for tools and other necessary
items. System workshop furniture SW PROFI is a unique
solution.

Wykorzystanie metalu w aranżacji wnętrz cieszy się
niesłabnącą
popularnością,
w
szczególności
podczas aranżowania przestrzeni utrzymanych
w stylistyce industrialnej, nowoczesnej czy minimalistycznej.
Chłodny, stonowany charakter metalu przyciąga
uwagę we wnętrzu i pozwala na budowanie
ciekawych połączeń. To właśnie detale, jak metalowa
szafa, regały czy biurko, mogą determinować jego
wygląd lub subtelnie podkreślać wybrany styl.
Meble metalowe to obok walorów czysto estetycznych bardzo trwały i ekologiczny produkt.
Doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach,
pozwalając na lepszą organizację przestrzeni oraz
zapewniając ład i porządek. To znakomita alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań.
Meble w ofercie ﬁrmy Metalkas dostępne są we
wszystkich kolorach RAL, wykończone ekologiczną
farbą proszkową.

The use of metal in the interior arrangement is still very
popular, in particular when composing industrial,
modern
or
minimalist
style
spaces.
Cool, soft nature of the metal attracts attention inside
and allows for the combination of interesting connections. The details, such as the metal cabinet, shelves
or the desk, may determine its appearance or subtly
highlight the selected style. Apart from purely aesthetic
values, metal furniture is extremely durable and ecological. It works perfectly in difﬁcult conditions, allowing for
an improved organization of space and ensuring good
governance and order. It is a great alternative to
traditional solutions.
Metalkas furniture is available in all RAL colours,
ﬁnished with eco powder paint.
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