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Wa ryń ski Tra de jest w Pol sce
kon ty nu a to rem po nad 50-let -
niej tra dy cji przed się bior stwa

Wa ryń ski. Spół ka po wsta ła w 1992 r.,
od po cząt ku ist nie nia ofe ru jąc swo im
klien tom naj wyż szej ja ko ści sprzęt bu -
do wla ny.

Obec nie war szaw ski dy stry bu tor po -
sia da nie zwy kle sze ro ką ga mę ma szyn
bu do wla nych. Znaj du ją się w niej m.in.
ta kie mar ki, jak: Liu Gong, Hi dro mek,
Way In du stries oraz spe cja li stycz ne na -
rzę dzia i urzą dze nia fir my PO QU TEC (np.
mło ty wy bu rze nio we, szczę ki kru szą -
co-tną ce).

Na sza sze ro ka ofer ta ma szyn to wyj -
ście na prze ciw ocze ki wa niom na szych
klien tów – przy zna je pre zes Wa ryń ski
Tra de Sp. z o.o. Ro bert Kę dzier ski. Przez
te wszyst kie 20 lat sta ra liś my się pra -
co wać na ich ko rzyść i na dal dzia ła my

w myśl tej za sa dy – do da je pre zes Kę -
dzier ski.

Jed nym z prze ło mo wych mo men -
tów w 20-let niej hi sto rii przed się bior -
stwa by ło na wią za nie w 2005 r. współ -
pra cy z chiń skim kon cer nem Gu an gxi
Liu Gong Ma chi ne ry. Wa ryń ski Tra de 
Sp. z o.o. jest obec nie je go wy łącz nym
dy stry bu to rem na ryn ku pol skim. Liu -
Gong jest jed nym z 500 naj wię kszych
przed się biorstw prze my sło wych w Chi -
nach i na le ży do wio dą cych pro du cen -
tów ma szyn bu do wla nych na świe cie.

Uzy ska nie mia na par tne ra stra te -
gicz ne go Gu an gxi Liu Gong Ma chi ne ry
to nie zwy kle waż ny etap w na szej dzia -
łal no ści – in for mu je pre zes Wa ryń ski
Tra de Sp. z o.o. Ro bert Kę dzier ski. To
my za bie ga liś my, aby urzą dze nia te go
pro du cen ta wpro wa dzić do Pol ski. Oce -
ni liś my te ma szy ny ja ko sprzęt bar dzo

do brej ja ko ści. Na sza obec na współ pra -
ca ma wy miar stra te gicz ny, je steś my
z niej bar dzo za do wo le ni i bę dzie my ją
z pew no ścią kon ty nu o wać – do da je Kę -
dzier ski.

Wa ryń ski Tra de obej mu je swą ofer -
tą nie tyl ko bran żę bu do wla ną. Co raz
wię kszym ryn kiem zby tu dla jej pro duk -
tów są rol nic two, gór nic two i leś nic -
two. Każ dą z tych branż ce chu je po ten -
cjał roz wo jo wy. Dla od bior ców z tych
ob sza rów Wa ryń ski Tra de de dy ku je
szcze gól nie ma ło ga ba ry to we ma szy ny,
np. Liu Gong CLG 816G. Ta kie urzą dze -
nia do sko na le spraw dzą się w pra cach,
np. w wy spe cja li zo wa nych gos po dar -
stwach.

Z ca łą ofer tą war szaw skie go dy stry -
bu to ra moż na za poz nać się w jed nym
z je go biur re gio nal nych. Pla ców ki Wa -
ryń ski Tra de moż na od wie dzić w War -

sza wie, Ka to wi cach, Sta lo wej Wo li,
Wroc ła wiu, Po zna niu, Szcze ci nie oraz
w Kiel cach. W każ dej z nich klien ci spot -
ka ją się z fa cho wą po mo cą i do radz -
twem ze stro ny wy szko lo nych przed -
sta wi cie li. Wa ryń ski Tra de po sia da rów -
nież sieć de a ler ską z od dzia ła mi w Cze -
la dzi, Gdań sku, Kra ko wie i Po zna niu.
Spół ka za pew nia tak że naj wyż sze stan -
dar dy usług ser wi so wych i wspar cie po -
sprze da żo we.

Roz wi nię ta sieć biur re gio nal nych
poz wa la klien tom za rów no za poz nać
się z ofer tą pro duk to wą dy stry bu to ra,
jak i licz ny mi pro po zy cja mi po za pro -
duk to wy mi. Są to mię dzy in ny mi atrak -
cyj ne wa run ki wy naj mu ma szyn i urzą -
dzeń, za rów no na krót ki, jak i dłu gi
okres.

Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o. ofe ru je
rów nież swo im klien tom moż li wość le -

Waryński Trade 
– 20 lat na rynku
Jeden z najbardziej znanych dystrybutorów maszyn budowlanych w Polsce – Waryński Trade 
Sp. z o.o. obchodzi w tym roku 20-lecie powstania. Bogate doświadczenie wsparte
perspektywiczną strategią sprawiają, że warszawska spółka ma do zaoferowania swoim
klientom coraz szerszą ofertę produktów i ambitnie spogląda w przyszłość
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a sin go wa nia pro duk tów. Mo gą oni tak -
że sko rzy stać z do god nych form kre dy -
to wa nia za ku pów. Wszel kich in for ma -
cji na te mat ofer ty po za pro duk to wej
udzie la ją pra cow ni cy biur re gio nal nych
oraz de a le rzy, pra cu ją cy pra wie w każ -
dym za kąt ku Pol ski.

Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o. ma nad
kon ku ren cją tę prze wa gę, że ma li przed -
się bior cy już te raz sta no wią wię kszość
je go klien tów. – Zna my tych lu dzi i wie -
my, cze go po trze bu ją, by móc spraw -
nie fun kcjo no wać na ryn ku – mó wi pre -
zes Kę dzier ski. Dzię ki sta łe mu roz wo -
jo wi na szej ofer ty, wpro wa dze niu atrak -
cyj nych form fi nan so wa nia za ku pów
i wspar cia eks plo a ta cji ofe ro wa nych
ma szyn, a tak że gru pie do świad czo -
nych przed sta wi cie li han dlo wych mo -
że my speł niać ich wszyst kie po trze by
– do da je.

W bo ga tej ofer cie Wa ryń ski Tra de
moc ną po zy cję zaj mu ją ko par ki gą sie -
ni co we oraz ła do war ki. Naj wię kszym

za in te re so wa niem cie szą się ma szy ny
do moż li we naj szer szych za sto so wań.
Uni wersalne pro duk ty poz wa la ją klien -
tom Wa ryń ski Tra de na wy ko ny wa nie
in we sty cji przy mi ni ma li zo wa niu kosz -
tów zwią za nych z za ku pem par ku. Bar -
dzo du żą po pu lar no ścią cie szą się
w związ ku z tym ma szy ny z ka te go rii
tzw. śred nich. Są one na ty le du że, aby
mog ły wy ko ny wać jak naj szer szy za -
kres za dań, a jed no cześ nie na ty le lek -
kie, aby moż na by ło z po wo dze niem
wy ko rzy sty wać je do prac pro wa dzo -
nych w róż nych wa run kach te re no -
wych. W przy pad ku ofe ro wa nych przez
Wa ryń ski Tra de ko pa rek gą sie ni co wych
są to np. mo de le Liu Gong 915 i Liu Gong
922.

Speł nia nie ocze ki wań klien ta i wy -
cho dze nie na prze ciw je go po trze bom
spra wia, że war szaw ski dy stry bu tor
osią ga co raz lep sze wy ni ki sprze da żo -
we. W 2011 r. Wa ryń ski Tra de sprze dał
o 25 proc. wię cej ma szyn niż w 2010 r.

To wspól ny suk ces ca łe go na sze go
zes po łu – za zna cza pre zes Wa ryń ski
Tra de Sp. z o.o. Ro bert Kę dzier ski. Po -
mi mo prob le mów w bran ży z po wo -
dze niem uda je się nam do cie rać do
firm bu do wla nych za rów no tych du -
żych, jak i ma łych. 20 lat pra co wa liś -
my na na szą do tych cza so wą po zy cję.

Te raz dzię ki na sze mu do świad cze niu
i wy sił kom mo że my ofe ro wać na szym
klien tom pro duk ty bar dzo do brej ja -
ko ści, a jed no cześ nie du żo tań sze niż
te do stęp ne u świa to wych po ten ta -
tów. Ma my wy zna czo ne am bit ne ce le
i kon sek wen tnie je re a li zu je my – do -
da je Kę dzier ski.
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