


Jesteśmy obecni w branży od

ponad 25 lat

Dystrybuujemy nasze produkty do 

największych hurtowni i sieci 

instalacyjnych w Polsce

Eksportujemy do ponad 40 krajów w Europie

i na świecie 

Co roku wprowadzamy co najmniej 

20 nowości produktowych

W ciągu ostatnich 3 lat przeznaczyliśmy ponad

14 mln zł na inwestycje i rozwój (2009-2013) 



Jesteśmy trzykrotnym Laureatem 

Diamentów Forbesa (2010,2011,2012) 

Dwukrotnie zostaliśmy uznani 

Przedsiębiorstwem Fair Play (2005,2011)

Od ponad 10 lat jesteśmy członkiem 

Międzynarodowych Stowarzyszeń 

Zrzeszających Producentów 

Ogrzewania i Chłodzenia Podłogowego



Produkujemy szeroką gamę różnorodnych produktów 

mających zastosowanie w branży instalacyjnej m.in.:

� Rozdzielacze wraz z oprzyrządowaniem, 

szafki oraz narzędzia i akcesoria do montażu systemów 

ogrzewania i płaszczyznowego oraz grzejnikowego; 

� Systemy kanalizacji zewnętrznej 

tj. zasuwy burzowe oraz nowoczesne systemy 

odprowadzania wody wewnątrz budynków; 

� Systemy wietrzenia i  napowietrzania 

kanalizacji  sanitarnych;

� Akcesoria instalacyjne wody użytkowej.



Specjalizujemy się w produkcji m.in.: 

systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

i grzejnikowego oraz systemów kanalizacji 

zewnętrznej i wewnętrznej.

Capricorn zarządzany jest w oparciu o japoński 

styl  zarządzania Lean  Management z elementami 

5S, KANBAN, SMED.

Wszystkie  produkowane przez nas wyroby wywarzane 

są zgodnie z europejskimi normami  technicznymi

i  standardami  jakościowymi  ISO 9001:2009.

Dostawy do kluczowych odbiorców realizujemy 

w oparciu o system Just-in time.



� Wydział obróbki skrawaniem gdzie produkowane 

są m.in. rozdzielacze ze stali nierdzewnej i 

mosiądzu;

� Wydział wtryskarek do produkcji wyrobów z 

tworzyw sztucznych w tym systemów 

montażowych ogrzewania płaszczyznowego;

� Wydział pras do produkcji i obróbki m.in. 

metalowych szafek do rozdzielaczy oraz narzędzi 

montażu;

� Wydział do produkcji izolacji i taśmy brzegowej

do systemów ogrzewania płaszczyznowego.



� Wydział narzędziowni do produkcji form 

wtryskowych do wyrobów z tworzyw sztucznych;

� Pracownia projektowa oraz własne Centrum 

Badawczo-Rozwojowe umożliwiające 

przeprowadzania badań, testów i kontroli jakości 

produkowanych wyrobów;

� Wydział pakowni, montażu oraz zespół hal 

magazynowych wyposażonych w system 

identyfikacji towarów.  



Nasz potencjał produkcyjny jest stale rozbudowywany o nowe linie 

technologiczne przy udziale środków finansowych UE.

W ostatnim czasie przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej 

przeznaczonych na rozwój i innowacje zrealizowaliśmy dwa projekty, w ramach 

których:

� uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach dla branży instalacyjnej 

"Interclima + elec" w Paryżu

� zakupiliśmy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe umożliwiające 

sprzedaż i dystrybucję w modelu B2B za pośrednictwem Internetu. 

W ciągu ostatnich 6-ciu lat czterokrotnie zwiększyliśmy liczbę zatrudnionych 

z 40 do prawie 250 .

Co roku uczestniczymy w największych międzynarodowych targach producentów 

i firm działających w branży instalacyjnej.


