Działalność „EFEKT” ukierunkowana jest na dostawy armatury dla branży wodociągowej oraz
surowców i materiałów dla przemysłu hutniczego zarówno klientów rynku krajowego jak i zagranicznego.
Zakres oferowanych usług obejmuje kompletowanie dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem klienta oraz
szybką realizację zlecenia. Realizujemy także zapytania na asortyment niestandardowy.

Lokalizacja
„EFEKT” zlokalizowany jest niedaleko Gniezna –
miejscowości położonej w najdynamiczniej
rozwijającym się powiecie w Polsce
Wielkopolska, 50km od Poznania
& lotniska Ławica, przy drodze
krajowej nr 5 & E261. Zakład
znajduje się w Rzegnowie
(62260 Łubowo).

Zakres działalności
Głównym przedmiotem działalności firmy są branże:
I- Produkcja
armatury
przyłączeniowej,
przeciwpożarowej i zaporowej dla instalacji
wodociągowo – kanalizacyjnych, w skład której
wchodzą m.in.: zasuwy, nawiertki, skrzynki
uliczne, hydranty nadziemne i podziemne.
II- Obrót hurtowy surowcami hutniczymi i
odlewniczymi w skład, którego wchodzą: metale
żelazne i nieżelazne, żelazostopy, stopy
aluminium, modyfikatory dla odlewnictwa i inne
surowce pierwotne, oraz handel wyrobami
hutniczymi.

Nasze silne strony
 szybka i kompleksowa dostawa zamówionych
materiałów,
 silna konkurencja cenowa i jakościowa na
rynku krajowym i zagranicznym,
 szeroko nawiązana współpraca
międzynarodowa z największymi producentami
na świecie,
 rozwinięta logistyka krajowa i zagraniczna,
umożliwiająca szybką realizację zleceń,
 oferowane produkty produkowane są zgodnie z
normami ISO 9001:2008, co gwarantuje
bezpieczeństwo i wytrzymałość wyrobów,
 przemyślane strategie działania.

Priorytety
 Zwiększenie udziału w rynku krajowym poprzez
współpracę z rozbudowanymi sieciami dystrybucji,
oraz odbiorcami indywidualnymi,
 Dynamiczna odpowiedź na zapotrzebowania
klientów,
 Nieustanne poszerzanie i doskonalenie oferowanych
produktów,
 Oferowanie klientom możliwie najbardziej
elastycznych warunków współpracy,
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 Dywersyfikacja działalności.

Armatura „EFEKT” manages a portfolio of global
supply covering a range of industrial products
which cover supplying of all indicated products,
accordance to customer schedule and most
prompt delivery at competitive prices. We deliver
goods from non-standard inquires adjusted to
special customer needs.
Meet with us…
„EFEKT” is located near Gniezno – city situated in
the fastest growing province in Poland Wielkopolska, 50km near Poznan & Ławica Airport,
next to road no. 5 & E261. Our production line is
located in Rzegnowo (62260) Lubowo.

Our activity …
EFEKT work in two main sectors :
I- Production of connecting and shut-off armature
designed to water industry, that include:
hydrants, valves, saddle adaptable valves, surface
boxes etc.
II- Metal trading that include: base metals, foundry
materials as ferrous and non-ferrous metals,
aluminum alloys, modifiers and other foundry
products.

Our attributes …
 prompt and complete delivery of ordered goods,
 strong price competition on domestic and
international market,
 good relationship with world most favored
manufacturers and suppliers,
 flexible logistic that allow us to deliver goods
always on time,
 all of our products are produced with ISO
9001:2008 standards what guarantee their safety
and long life,
 best strategy of working

Priorities







Expand market share by cooperation with distributors network and individual customers,
Fast reply to customer demand including non-standard assortment,
Expanding range of offered products,
Most flexible conditions of cooperation ,
Staff training,
Diversification of company activity.

