
Mamy do zaoferowania dobrze rozwiniętą i ugruntowaną fabrykę w województwie dolnośląskim,  
w Karpnikach koło Jeleniej Góry, mieszczącą się na powierzchni 1,6593 ha w terenie górskim, 8 km od 
głównej drogi Jelenia Góra – Wrocław. Powierzchnia użytkowa: 3 357,03m2. Dogodna lokalizacja ze 
względu na bliskość do granicy z Czechami i Niemcami. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Rysunek 2 Rozmieszczenie nieruchomości 

Rysunek 1 Lokalizacja 



Firma zajmuję się produkcją elementów giętoklejonych , posiada zamówienia i rynki 

zbytu w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, zatrudnia wykfalifikowaną kadrę 

zarządzającą, programistów maszyn, pracowników utrzymania ruchu z 

uprawnieniami spawalniczymi i elektrycznymi, oraz pracowników produkcyjnych z 

wieloletnim doświadczeniem w branży. 

 

Firma produkuje również meble z litego drewna, płyt mdf, płyt wiórowych oklejanych okleinami 

naturalnymi i sztucznymi. Dodatkowo w ostatnim czasie została podjęta inwestycja umożliwiająca 

produkcję łuszczki. 

W skład obiektu Firmy wchodzą dwie bliźniacze hale produkcyjne, każda z nich to 1120 m2 pod dachem 

oraz strychy użytkowe o tej samej powierzchni.  

Jedna z hal wyposażona jest w niezbędne maszyny stolarskie oraz całą kompletną linie do produkcji 

elementów giętoklejonych ze sklejki wraz z podręcznym magazynem materiałowym.  

Wydzieloną częścią socjalna z toaletami, sanitariatem, szatniami oraz stołówką. 

Druga z hal przeznaczona jest do obróbki maszynowej, w której umiejscowionych jest  pięć maszyn 

sterowanych numerycznie 3, 5 i 7 osiowe. 

Poza tym hala składa się z magazynu elementów gotowych wraz z działem kontroli jakości.   

Dodatkowo wydzielona część biurowa, sala do spotkań oraz warsztat mechaniczny działu utrzymania 

ruchu. 

 

 

Zdjęcie nr  3    Widok hal oraz  placu manewrowy/ przeładunkowy/ magazynowy 



 

 

 

 

Zdjęcie nr  4         Hala nr 1 



 

 

 

 

  

 

Zdjęcie nr  5    Hala nr 2 



 

  



 

  



Trzecia z hal to hala z podpiwniczeniem przeznaczona do produkcji łuszczki o powierzchni  412 m2 + 

powierzchnia przyziemia 403m2, w której została wykonana zewnętrzna izolacja pionowa, nowa posadzka, 

tynki wewnętrzne i cała elektryka wraz z oświetleniem oraz innymi mediami (woda, sprężone powietrze). 

W hali znajdują się również pomieszczenia socjalne oraz biurowe.  

 

Zdjęcie nr  6 Budynek suszarni 

 



 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr  7 Suszarnia rolkowa do forniru 

Zdjęcie nr  8 Skrawarka 



Kolejnym z zabudowań jest budynek ekologicznej kotłowni zasilającej cały proces produkcyjny oraz zakład. 

Wyposażony w dwa źródła zasilania. Nowy, nowoczesny piec stałopalny o mocy 800 kW, oraz 

wspomagający piec olejowy o mocy 350 kW. Instalacja kotłowni została wykonana na przełomie 

2018/2019 w skład, której wchodzi kompletna instalacja (orurowanie, pompy, automatyka, kominy, 

multicyklon, instalacja elektryczna etc. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Na terenie zakładu znajduję się również budynek trafostacji o mocy umownej  120 kW (możliwość 

zwiększenia zapotrzebowania).  W 2018 roku została wykonana konserwacja oraz przeprowadzono 

niezbędne naprawy dla odpowiedniego i niezawodnego jej działania. Dodatkowo wyposażona jest w  

baterie kondensatorów mocy biernej co pozwala uniknąć dodatkowych opłat. 

 

Do działki zapewniony jest bezpośredni dostęp z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka 

ogrodzona. Szeroki i wygodny wjazd na działkę. Dwie niezależne bramy wjazdowe jedna rozwierana, 

automatyczna.  Teren strzeżony. Działający system alarmowy i monitoring (kamery IP). Oświetlenie terenu 

lampami LED. 

Teren wokół budynku utwardzony , z dużym placem parkingowym,  miejscem do składowania, placem 

manewrowym i przeładunkowym. 

Działka uzbrojona w sieć wodociągową , zasilanie energetyczne ze stacji transformatorowej znajdującej się 

na działce, nowe szamba szczelne oraz kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do zbiornika 

retencyjnego.  

Na terenie Firmy umieszczono w kilku miejscach podziemne zbiorniki o łącznej pojemności 30 000 litrów, 

do zbierania wody, która może zostać wykorzystana w celach gaśniczych. Dodatkowo cały teren wraz z 

placami jest zdrenowany. W 2018 roku 80% terenu zostało utwardzone tłuczniem wraz z nowymi 

krawężnikami, wyznaczono parking dla pracowników. 

Nieruchomość idealnie nadaje się na prowadzenie działalności o charakterze biurowo-magazynowym 

(produkcyjnym) . 

Dodatkowym atutem jest stały dochód od jednego operatora sieci mobilnej, ponieważ na terenie firmy 

znajduję się maszt telefonii komórkowej, ogrodzony i zasilany z zakładowej stacji transformatorowej. 

Technologiczne procesy produkcyjne w firmie od lat były organizowane i stoją na bardzo wysokim 

poziomie co mogliśmy przedstawić przez ostatnie cztery lata współpracy (produkcja siedzisk kubełkowych 

Volfgang oraz Barstool i elementów Softbox) produkując dla firmy IKEA ponad 600 000 elementów z czego 

chcemy podkreślić, że łączna ilość reklamowanych krzeseł nie przekroczyła 300 sztuk co daje 0,05% 



zwrotów. 

Pod koniec 2018 roku fabryka osiągnęła możliwość produkcyjną rzędu 400 000 sztuk rocznie. 

W 2017 rozpoczęliśmy inwestycję, która pozwoliłaby na produkcję łuszczki skrawanej obwodowo  

i uniezależnić się od dostawców, co jest ważnym elementem w tej branży i daje wymierne korzyści  

obniżenia kosztów produkcji wyrobu. 

 

 

Do 2019 roku udało się zakupić i uruchomić nowoczesną, kompletną suszarnie sterowaną automatycznie, 

którą zasila wcześniej wspomniany piec 800kW. Do tego zakupiona została skrawarka, która przeszła 

generalny remont i jest w pełni gotowa do pracy. 

Proponujemy Państwu zakup kompletnej firmy do produkcji do elementów giętoklejonych, która pozwoli 

Państwu obniżyć znacznie koszty produkcji finalnego wyrobu. 

 

 

 

Opis dostępnych maszyn w odrębnej ofercie. 
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