SEDNO
jak rozwijają się ﬁrmy należące do IGZM

Trwa³e, oszczêdne, estetyczne
J

eli kto zamierza w sposób efektywny i efektowny owietliæ swój ogród nie
zwłocznie powinien udać się do Sułkowic, gdzie od pół roku miejscowa ﬁrma
Optima produkuje estetyczne i oszczêdne lampy ogrodowe. S¹ niepowtarzal
ne w swoim designie i to klient mo¿e decydowaæ o tym, jaki ostatecznie kszta³t
i kolor przyjmie lampa.

F

IRMA OPTIMA MIESZCZ¥CA SIÊ W SU£KOWICACH NA
LE¯¥CA DO M£ODEGO PRZEDSIÊBIORCY KAMILA ¯¥
D£O, KOMPLEKSOWO ZAOPATRUJE INSTYTUCJE W ARTYKU£Y
BIUROWE ORAZ CHEMIÊ. ZALEDWIE PÓ£ ROKU TEMU OPTI
MA POSZERZY£A SWOJ¥ DZIA£ALNOÆ O PRODUKCJÊ LAMP
OGRODOWYCH. TO ZUPE£NIE NOWA, BY NIE RZEC NOWATOR
SKA FORMA DZIA£ALNOCI FIRMY.
Kamil Żądło chętnie mówi o nowej gałęzi produkcyjnej swojej ﬁrmy.
Nasze lampy to produkt, który najbardziej powinien interesowaæ architek
tów zajmuj¹cych siê projektowaniem ogrodów. S¹ to lampy szczególne, po
pierwsze zbudowane s¹ z trwa³ego i nowoczesnego materia³u, po drugie
zu¿ywaj¹ znikome iloci energii elektrycznej, po trzecie mog¹ przybieraæ
kszta³ty i kolory, jakich za¿yczy sobie klient. Projekt lampy powstaje naj
pierw na papierze, tradycyjn¹ metod¹ rysunku, potem poddawany jest ob
róbce komputerowej przy pomocy specjalnego programu graﬁcznego i je

li klient zaakceptuje go, lampa wpro
wadzona zostaje do produkcji. Szcze
gólny nacisk ﬁrma stawia na niepo
wtarzalne wzornictwo.
Lampy wykonywane s¹ ze specjalne
go rodzaju betonu architektoniczne
go, w sk³ad którego wchodzi bardzo
drobny, specjalnie do tego celu impor
towany piasek, najwy¿szej klasy bia
³y cement CEM I oraz profesjonalna
chemia. Dziêki u¿ytym materia³om
oraz zastosowanej technologii, wyko
rzystuj¹cej wysokiej klasy formy, na
sze lampy s¹ niezwykle estetyczne 
mówi Kamil ¯¹d³o.
Produkty Optimy uczestnicz¹ w wy
darzeniach skupiaj¹cych polski de
sing. Model o nazwie Amperis (ten
sam, przy którym na naszym zdjê
ciu stoi Kamil ¯¹d³o) uczestniczy³ w
konkursie £ódzkiego Festiwalu De
signu. Lampa zasilana jest 12  vol

towym ogniwem czerpi¹cym energiê ze wiat³a s³onecznego, jest przez to
niezwykle oszczêdna. wieci przez noc energi¹ nagromadzon¹ przez dzieñ.
Lampy ﬁrmowane przez „Optimę” posiadają specjalne, sprowadzane zza
granicy modu³y wietlne o bardzo wysokim parametrze bezpieczeñstwa.
 Kilka stoj¹cych w ogrodzie lamp mo¿e byæ zasilanych przez jeden panel
centralny, taki system jest nie tylko wygodny, ale tak¿e bardzo oszczêdny 
t³umaczy Kamil ¯¹d³o.
Optima chce w najbli¿szym czasie poszerzyæ swoj¹ ofertê o
fontan
ny. Fontanna bêdzie wspó³pracowaæ z systemami fotowoltaicznymi. Firma
z³o¿y³a ju¿ zamówienie na elementy fontann, g³ównie na specjalne pompy,
które trzeba sprowadzaæ spoza kraju. Chcemy zastosowaæ unikaln¹, inno
wacyjn¹ technologiê GRC pochodz¹c¹ z USA  mówi Kamil ¯¹d³o. Po
lega ona na zastosowaniu cienkiego, ale niezwykle mocnego betonu. Mo¿e
on byæ wykorzystywany nie tylko przy produkcji fontann, ale tak¿e przy pro
dukcji le¿aków i zestawów wypoczynkowych.
Chêtnych zainteresowanych ofert¹ lamp ogrodowych produkowanych
przez „Optimę” ﬁrma odsyła do swojej strony internetowej
Potencjalni klienci znajd¹ tam nie tylko niezbêdne informacje, ale
tak¿e katalog lamp, a w nim osiem modeli podstawowych, które w chwi
li obecnej produkuje Optima. Firma jest cz³onkiem Izby Gospodarczej
Ziemi Mylenickiej, za Kamil ¯¹d³o pe³ni w tej instytucji funkcjê wice
prezesa zarz¹du.
jak zostaæ cz³onkiem IGZM

Izba Gospodarcza Ziemi Mylenickiej zaprasza w swoje szeregi

Izba Gospodarcza Ziemi Mylenickiej
32400 Mylenice, Osieczany 106
tel. 12 3127310
email: biuro@izgm.pl
strona internetowa www.igzm.pl

Cz³onkiem Izby mo¿e zostaæ ka¿dy Przed
siêbiorca, który z³o¿y osobicie lub mailo
wo, wype³nion¹ deklaracjê przyst¹pienia do
IGZM. Formularz deklaracji mo¿na pobraæ w
biurze lub ze strony Izby. Z cz³onkostwem
wi¹¿e siê te¿ statutowy obowi¹zek op³aca
nia miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej, której
wysokoæ jest uzale¿niona od iloci zatrud
nianych pracowników. Uwa¿amy, i¿ Przed
siêbiorcy powinni ³¹czyæ siê i wspólnie dzia
³aæ wykorzystuj¹c dotychczas zdobyte do
wiadczenie i wiedzê. Tylko razem mo¿emy
staæ siê silni i zauwa¿alni. Zapraszamy do
wspó³pracy.
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