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ZE ŚWIATA

FIRMY KAMIENIARSKIE 

Marmi Corradini
w nowej odsłonie
W 2017 roku firma Marmi Corradini przeniosła swoją produkcję w jedno miejsce. 
Przy okazji targów Marmomacc, odwiedziliśmy jej nową siedzibę Cavaion 
Veronese. O historii tych zmian, dniu dzisiejszym firmy, jej planach także  
w stosunku do jej polskiego oddziału, z Francesco Corradinim, założycielem  
i Prezesem Grupy Corradini rozmawiał Maciej Brzeski.

Spotykamy się z  okazji otwarcia nowej siedziby firmy. 

Miejsce jednak nie jest do końca „nowe”...

To prawda. Już wcześniej część produkcji odbywała 

się w tym miejscu. Do tej pory posiadaliśmy tu budynek 

o  pow. 4,5 tys. m kw. oraz teren ok. 10 tys. m kw., na 

którym w  tym roku zbudowaliśmy nowy budynek. Pod 

koniec 2016 r. zaczęliśmy rozważać możliwość przenie-

sienia całej produkcji w jedno miejsce. Takie rozwiązanie, 

miało na celu optymalizację całego procesu produkcyj-

nego. Dużo łatwiej jest nim zarządzać gdy wszystko jest 

w jednym miejscu. Co więcej, chcieliśmy wyremontować 

część posiadanych maszyn, by mieć bardziej innowa-

cyjną technologię w  naszym zakładzie, co jest z  resztą 

spójne z  przyjętą już na początku działalności polityką 

naszej firmy.

Z początkiem stycznia br., zatwierdziliśmy projekt do-

tyczący nowej siedziby głównej i obszaru produkcyjne-

go. Nowy projekt dotyczył: nowego budynku o pow. 3,5 

tys. m kw., który służy, jako magazyn slabów i płytek oraz 

zakupu nowej linii polerskiej firmy Simec i nowej 5 osio-

wej piły mostowej Donatoni Rapid. Inwestycje te miały 

na celu zwiększenie produkcji w sektorze cięcia i forma-

towania płyt i płytek – kwestii dla nas szalenie istotnej. 

Ile czasu zajęła przeprowadzka?

Budowę rozpoczęliśmy na początku kwietnia 2017 r. 

Konstrukcja była gotowa już po czterech miesiącach. Na 

początku sierpnia przenieśliśmy cały zapas płyt i płytek 

i  oraz przeprowadziliśmy się do nowych biur. W  sierp-

niu rozpoczęliśmy również instalację nowych maszyn, 

które już we wrześniu były gotowe do pracy. Wszystko 

w rekordowym czasie. Tak jak przy wszystkich innych za-

daniach, skupiliśmy się na tym, by nie tracić czasu i osią-

gnąć nasz cel najszybciej jak to możliwe. Oczywiście nie 

zrobiliśmy tego sami. I  korzystając z  okazji chcieliśmy 

jeszcze raz podziękować wszystkim osobom pracującym 

z nami w Marmi Corradini. Cała nasza załoga, bez jed-

:

Na tle nowej siedziby stoją od lewej: Francesco Corradini - Prezes, To-
masz Gąsiorek - dyrektor Hurtowni w Oświęcimiu i Cristina Corradini 
– dyrektor grupy. 
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: 

W magazynach 
Marmi Corradini na 
klientów czekają 
tysiące metrów 
kwadratowych płyt. 

) 

W tym roku do 
nowego zakładu zo-
stała zakupiona linia 
polerska Simeca.

: 

Nowy nabytek 5 osiowa piła mostowa 
Donatoni Rapid .

Marmi Corradini powstała 42 lata temu jako 
przedsiębiorstwo kamieniarskie nastawione  
na produkcję elementów, na potrzeby  
dużych inwestycji. Aktualnie, oprócz wspo-
mnianej specjalizacji, jest jednym  
z większych producentów płyt we Włoszech. 
W 2004 r.  firma otworzyła swoją zlokalizo-
waną w Oświęcimiu, polską filię.

nego wyjątku, podeszła do zadania 

z ogromnym entuzjazmem i bardzo 

ciężko pracowali, by to wszystko 

zrealizować w  jak najkrótszym cza-

sie. 

Obecnie firma wygląda na znacznie 

większą niż przedtem. 

Podczas targów Marmomac czy-

li już po zmianach, wielu klientów 

odwiedziło naszą firmę i  muszę się 

pochwalić, było pod wrażeniem. 

Mają teraz jasne wyobrażenie nasze-

go potencjału produkcyjnego. Wie-

dzą dokładnie, jakie prace jesteśmy 

w stanie wykonać. Dzięki konsolida-

cji mają wgląd cały park maszynowy 

pozwalający na wykonanie różnora-

kich zadań projektowych, na wypro-

dukowanie każdego produktu – płyt, 

płytek, przycięcia na wymiar…

Główną domeną Marmi Corradini 

jest produkcja elementów „na wy-

miar” na potrzeby dużych projek-

tów architektonicznych. Z  rozmów 

przedstawicielami firm o podobnych 

profilu jak wasza, da się wywniosko-

wać, że w tym roku znacznie popra-

wiała się koniunktura w  segmencie 

„cut to size”. Czy wy także odczuwa-

cie tę tendencję?

Tak, możemy śmiało potwierdzić, 

że w Europie ponownie uruchomio-

no sporo dużych realizacji. Obec-

nie, wykonujemy kilka takich dużych 

projektów w Londynie i Monachium 

duży dom w Moskwie oraz kilka du-

żych domów we Frankfurcie, gdzie 

wykonujemy okładziny i schody. Ale 

oczywiście jesteśmy dumni także 

z projektów na mniejszą skalę…

Posiadacie magazyn płyt w  Oświę-

cimiu. Czy te wszystkie zmiany we 

Włoszech mają jakiś wpływ na Pol-

skę?

Oczywiście, bycie bardziej ela-

stycznym i skutecznym oznacza za-

pewnienie naszym klientom lepszej 

obsługi… i to nie tylko dla firm kupu-

jących bezpośrednio we Włoszech, 

ale także dla klientów naszych za-

granicznych oddziałów. Ogromna 

ilość gotowych materiałów w  na-

szym składzie oraz innowacyjna 

technologia produkcji pozwala za-

spokoić wszelkie wymagania rynku.

Czy planujecie wprowadzić jakieś 

nowinki w swojej działalności na te-

renie Polski w przyszłym roku?

Mamy ogromne zainteresowanie 

blatami kuchennymi. W poprzed-

nim roku, rynek kuchennych blatów 

zwiększył się, dlatego też w naszym 

oddziale w Oświęcimiu, otwieramy 

nowy obszar poświęcony kuchen-

nym blatom z naturalnego kamienia 

i nie tylko.

Innym ważnym kierunkiem rynku 

są różne wykończenia powierzchni, 

nie tylko połysk. W Oświęcimiu, nasi 

klienci mają możliwość zapoznać się 

z naszym nowymi propozycjami. 




