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W czasach ciągłej pogoni za zyskiem bardzo trud-
no znaleźć firmy, w których rozwój i rozkwit 
zawdzięcza się ludziom pracującym z pasją, 
potrafiącym efektywnie zarządzać przedsię-

biorstwem, ale też umiejętnie inwestującym w obszary takie jak: 
kultura, sztuka sport, instytucje społeczne i charytatywne, dzieląc 
się przy tym swoim sukcesem z innymi oraz wpływając w ten spo-
sób na rozwój innych ważnych aspektów życia w społeczeństwie. 
Taki styl zarządzania od ponad dekady z sukcesem prowadzi pol-
ski producent olejów przemysłowych – firma Chemnaft – której 
produkty doceniane są nie tylko w Polsce, lecz także na terenie 
całej Unii Europejskiej, co potwierdzają wysokie wyniki sprzedaży 
zagranicznej oraz liczne pozytywne opinie i referencje.

Ekspansja na rynek zagraniczny to wyzwanie stawiane przed 
wieloma polskimi producentami z różnych branż. Co wyróżniło 
firmę Chemnaft i co wpłynęło na jej sukces za granicą? Przede 
wszystkim jakość oferowanego produktu, potwierdzona liczny-
mi testami oraz badaniami laboratoryjnymi na każdym etapie 

produkcji oleju, wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracująca 
nad strategią sprzedaży oraz maksymalnie ergonomiczny spo-
sób opakowania produktu i dostarczenia go do klienta.

Firma Chemnaft nie zatrzymuje się w miejscu. Ostatnia inwe-
stycja to zakup specjalistycznej instalacji do czyszczenia olejów 
przepracowanych. Oleje te pozyskiwane są za pomocą specja-
listycznych pojazdów oraz poprzez współpracę z wybranymi 
partnerami zajmującymi się gospodarką odpadów olejowych. Ta 
działalność nie tylko generuje dodatkowy przychód, lecz także 
pozwala chronić otaczające nas środowisko naturalne

Tak wygląda Chemnaft dzisiaj. A co się stanie jutro? 

Rozwój technologiczny maszyn, silników, pojazdów powoduje, 
że gwałtownemu przeobrażeniu podlegają także wymogi sta-
wiane olejom. Z użycia wychodzą oleje mineralne, a zyskują 
syntetyczne lub półsyntetyczne o nowych klasach lepkości. Le-
piej nadają się one do nowoczesnych silników z turbodoładowa-
niem i bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Dlatego też Chemnaft, widząc zmiany zachodzące na rynku ole-
jowym oraz dostrzegając wyraźną tendencję do wymiany parku 
maszynowego i samochodowego, rozpoczął proces uzupełnie-
nia swojej oferty o oleje przeznaczone do najnowszych maszyn 
i pojazdów.

Nie jest to ani proste, ani tanie, jednak systematyczny rozwój 
oferty produktowej jest niezbędny i rozpoczęcie projektów 
badawczo-rozwojowych mających na celu dostosowanie się do 
trendów istniejących na rynku, szczególnie rynku olejów dla 
motoryzacji, został w Chemnafcie rozpoczęty. ■
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