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Unikalna instalacja w nowym zakładzie Grupy Stelmet w Grudziądzu 

Zakład MrGarden w Grudziądzu, należący do Grupy Stelmet, jako jedyny w 

Polsce został wyposażony w suszarnię najazdową do przygotowania 

wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Instalacja pozwala znacząco 

przyspieszyć proces produkcji i przygotować towar do długiego transportu 

np. drogą morską. 

Suszarnia najazdowa zainstalowana w zakładzie MrGarden w Grudziądzu pozwala na pracę w 

ruchu ciągłym. W porównaniu do tradycyjnych instalacji nie dokonuje się załadunku i 

rozładunku komory. Mobilna suszarnia najeżdża nad ustawione w odpowiednim miejscu 

produkty. Po zakończonym procesie suszenia przemieszcza się nad kolejną partię towaru. W 

trakcie jednego cyklu możliwe jest osuszenie ok. 200 m3 towaru, tj. ok. 5200 płotów o 

wymiarach 180 cm x 180 cm. W przypadku wyrobów mniej przestrzennych wartość ta sięga 

nawet 400 m3 na dobę. Dzięki innowacyjnemu, przyspieszonemu procesowi suszenia, 

przygotowanie wyrobów na rynek brytyjski trwa ok. 1 doby, zaś na rynek amerykański ok. 3 dni. 

- Nowa instalacja w zakładzie MrGarden znacznie poprawia efektywność procesu suszenia i 

skraca jego czas o 80%. Uzyskujemy znacznie lepszą jakość wysuszonego drewna, ma ono mniej 

spękań, skręceń i naprężeń. Eliminujemy też ryzyko pojawienia się wykwitów podczas transportu 

towaru drogą morską, co jest szczególnie ważne w przypadku dostaw do USA – mówi Stanisław 

Bieńkowski, Prezes Zarządu Stelmet. 

Suszarnia nowego typu zastępuje sześć tradycyjnych komór, a więc pozwala nie tylko znacznie 

skrócić czas suszenia (o ok. 80%), lecz również zaoszczędzić miejsce na placu, a ponadto, 

zużycie energii jest niższe o ok. 50% w porównaniu do tradycyjnego procesu. 



 
 

 

1 Wyroby przygotowane do suszenia z wykorzystaniem suszarni najazdowej 

Zakład produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu to najnowocześniejsza 

fabryka tego typu w Europie i najbardziej efektywny zakład Grupy Stelmet. Obiekt uruchomiony 

został w drugiej połowie 2016 roku. W Grudziądzu powstaje również zakład produkcji pelletu, 

którego uruchomienie planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku. 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 

zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają 

one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY 

(„Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) 

Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 

mln zł. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub prosimy 

o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Krzysztof Woch 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 

e-mail: kwoch@nbs.com.pl 
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