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W dniu 11 września w Warszawie, w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odbyła się
uroczysta jubileuszowa gala dwudziestopięcioletniej obecności Venture Industries na polskim
rynku.
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Od początku istnienia (od 1990 r.) firma Venture Industries Sp. z o.o. oferuje swoje usługi na
rynku branży wentylacyjnej jako producent oraz dystrybutor. Specjalizacja ta ma swoje źródła w
działalności siostrzanej fi rmy – Ventur Tekniska AB, istniejącej w Szwecji od ponad trzydziestu
lat. Zajmuje się produkcją, importem, exportem i sprzedażą na terenie kraju, ale również na cały
świat: wentylatorów, central wentylacyjnych, odciągów stanowiskowych, akcesoriów
wentylacyjnych, elastycznych przewodów do wentylacji i odciągów miejscowych. Venture
Industries jest nie tylko producentem urządzeń pod swoja marką, ale również wyłącznym
przedstawicielem w Polsce renomowanego producenta wentylatorów firmy Soler & Palau S.A. z
Hiszpanii. Główna siedziba firmy to wybudowany w 1999 roku nowoczesny budynek
biurowomagazynowy w Kiełpinie k/Łomianek. Biura zarządu oraz działów: handlowego,
technicznego, importu oraz księgowości zajmują w nim powierzchnię ok. 1000 m2. Integralną
częścią budynku jest zajmujący powierzchnię 2000 m2 magazyn wysokiego składowania, który
pełni rolę centrum dystrybucji oferowanych wyrobów. W sierpniu 2001 firma uruchomiła własny
zakład produkcyjny w Grudziądzu. Na działce o powierzchni ok. 40 000 m2 znajduje się blisko
16 000 m 2

hal, w skład których wchodzą m.in. odlewnia aluminium, wydział obróbki blach, wydział obróbki
skrawaniem, malarnia, stolarnia, magazyn wyrobów gotowych, biura itp. Obecnie Venture
Industries zatrudnia ponad 200 osób – w siedzibie głównej w Kiełpinie k/Łomianek oraz
zakładzie w Grudziądzu. Oferta produkowanych urządzeń jest stale rozszerzana. Poza
urządzeniami przeznaczonymi do wentylacji pomieszczeń (wentylatory kanałowe, ścienne,
dachowe) są to również urządzenia do zastosowań technologicznych. Venture Industries Sp. z
o.o. jest jedynym w Polsce producentem wysokociśnieniowych wentylatorów
boczno-kanałowych, jednostopniowych (SC) i dwustopniowych (DSC), mających zastosowanie
w urządzeniach do transportu pneumatycznego, napowietrzania basenów, w urządzeniach
filtracyjnych, odkurzaczach przemysłowych itp.
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  Anna Wiech-Gołębiewska oraz Wojciech Stawski gospodarze Jubileuszu wraz z panami BjörnLeksell i Stellan Hopstadius – współwłaścicielami Venture Industries Sp. z o.o.      

  Wyróżnieni pracownicy Venture Industires o najdłuższym stażu w firmie      W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyło ponad 400 osób – pracowników firmy, klientów,partnerów i dostawców, a także przedstawicieli mediów branżowych oraz uczelni technicznych.Oficjalną część gali rozpoczął założyciel i dyrektor od chwili powstania Venture Industries – PanWojciech Stawski. W swoim wystąpieniu przybliżył historię firmy, strategię działania oraznajważniejszych współpracowników mających wpływ na rozwój firmy. Początek gali był teżokazją do wyróżnienia i uhonorowania przez Zarząd fi rmy najdłużej pracujących pracownikóworaz osoby mające największy wkład w jej rozwój.    Galę poprowadziła Katarzyna Pakosińska – znana artystka sceniczna i kabaretowa, zaś częśćnieofi cjalną uatrakcyjnił koncert Ryszarda Rynkowskiego.    
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