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Sokołów S.A jest jednym z największych producentów mięsa 
w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z liderów branży w 
Polsce. Grupa Sokołów zatrudnia ponad 8 000 pracowników. 
Firma posiada osiem nowoczesnych zakładów produkcyjnych 
oraz pięć spółek zależnych.

Grupa Sokołów S.A. od wielu lat jest prekursorem zmian i 
wyznacza nowe standardy w branży przetwórstwa mięsnego. 
Produkcja odbywa się zgodnie z wymogami uznanych na 
całym świecie norm IFS i BRC. Wszystkie zakłady produkcyjne 
posiadają certyfikat ISO14001, co potwierdza zgodność                                                          
z najwyższymi wymaganiami środowiskowymi. Obecnym 
akcjonariuszem Sokołów S.A. jest międzynarodowa grupa 
Danish Crown- największy eksporter mięsa na Świecie i 
największe przedsiębiorstwo w branży przetwórstwa mięsnego 
w Europie

Fabryka została zbudowana w 2004 roku przez byłego 
właściciela, firmę GZELLA, we wszystkich obszarach 
zainstalowano posadzkę betonową. W 2018 roku STONHARD 
rozpoczął renowację tych posadzek  obszar po obszarze.

Firma Sokołów S.A. potrzebowała sprawdzonego rozwiązania 
podłogowego, które ma być zainstalowane w krótkim czasie 
oraz w bardzo specyficznym i wymagającym środowisku 
uruchomionego zakładu przetwórstwa mięsnego.

W związku z tym ,że zakład miał ponad 15 lat, kilka obszarów 
musiało zostać przebudowanych, zarówno ze względu na nową 
technologię produkcji, jak również z powodu uszkodzonych 
posadzek betonowych.

Sokołów S.A. potrzebował sprawdzonego 
rozwiązania, opierającego się na krótkim 
czasie instalacji w specyficznym obszarze 
produkcyjnym.

Zakłady Mięsne Sokołów S.A. skorzystały z rozwiązania 
posadzkowego Stonhard, które gwarantuje wieloletnią 
funkcjonalność i najwyższy standard higieniczny.

Dostosowując się do wymogów klienta wybraliśmy system 
Stonset TG6/Stonclad UT w kolorze Brick Red (ceglana 
czerwień) o średniej teksturze antypoślizgowej, aby 
zagwarantować by instalacja, w tym nowe spadki oraz montaż  
nowego odpływu, mogły  zostać wykonane  w krótkim czasie 
instalacji. Na wyoblenia i cokoły użyliśmy Stonclad UR /
Stonkote HT4.

Produkt zastosowany w Zakładzie Mięsnym Sokołów 
S.A. oddział Osie: Stonset ® TG6 • Stonclad ® UT • 
Stonclade ® UR • Stonkote ® HT4



Stonhard wyróżnia się od konkurencji 
Stonhard jest bezprecedensowym światowym liderem 
w produkcji i instalacji wysokowydajnych polimerowych 
systemów podłogowych, ściennych i okładzin 
chemoodpornych. 
Stonhard zatrudnia 300 kierowników regionalnych  
i 175 ekip instalacyjnych na całym Świecie, które 
współpracują z Klientem w zakresie specyfikacji 
projektu, zarządzania projektami, końcowych inspekcji i 
serwisu posprzedażowego. Pojedyncze źródło gwarancji 
Stonhard obejmuje zarówno produkty, jak i instalację.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

W niektórych miejscach warstwa betonu była przykryta 
posadzką polimerową. Systemy te musiały zostać usunięte, 
następnie podłoże prześrutowano. Wszystkie zanieczyszczone 
obszary zostały usunięte i wysuszone palnikami gazowymi, aby 
zapewnić w pełni bakteriostatyczne podłoże. 

Sokołów S.A. zależało na nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
oraz zupełnie nowym systemie  odpływów do kanalizacji. 
Dodatkowo musieliśmy zainstalować system posadzkowy, 
który musiał wytrzymać: odporność chemiczną i agresywne 
czyszczenie pianą, szok termiczny z kotłów (180c) oraz 
obciążenia mechaniczne z dużym ruchem wózków na twardych 
kołach. 

W Polsce Stonhard jest niekwestionowanym liderem 
w dostarczaniu rozwiązań podłogowych dla przemysłu przetwórstwa mięsnego. Zapewniamy długotrwałe rozwiązania, 
zainstalowane w bardzo krótkim terminie, z gwarancją jednego źródła. Posiadamy szerokie doświadczenie i referencje od liderów 
na rynku w branży mięsnej, takich jak Smithfield Group (Animex), Danish Crown Group (Sokolow), Cargill (Konspol), Tonnies (Nove 
i Konecke), CPF (Superdrob) i wiele innych. 

Nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, nowy system 
odpływowy i zupełnie nowe spadki do kanalizacji


