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Po mikrobrowar  
do Ostrołęki

Hydro-Instal jest prekursorem w budowie i instalacji mikrobrowarów. „W dzisiejszych czasach wymagania w przemy-
śle spożywczym i napojowym stale rosną. Intensywny rozwój branży piwowarskiej i wzrost konsumpcji piwa w Polsce, 
a w szczególności nowych jego gatunków, zaowocował piwną rewolucją. Coraz więcej lokali związanych z branżą 
rozrywkowo-spożywczą boryka się jednak ze spadkiem sprzedaży piwa i brakiem klientów. Można zatem postawić 
pytanie: «Dlaczego niektóre lokale są pełne klientów, podczas gdy inne świecą pustkami?», «Czy jakość podawanego 
piwa ma wpływ na liczbę klientów?» i najważniejsze: «Czy możliwość uwarzenia własnego, niepowtarzalnego, niespo-
tykanego nigdzie indziej trunku byłaby ciekawą propozycją?». Odpowiedź jest dość prosta – otóż konsumenci, mając 
dość piw komercyjnych, które smakują tak samo, poszukują coraz to nowych aromatów i smaków złotego trunku. 
Aby odnieść sukces, należy klienta zainteresować, a posiadanie czegoś nowego, unikalnego jest z pewnością dobrym 
rozwiązaniem” – tłumaczy prezes Tadeusz Sieruta. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma wdrożyła do 
produkcji mikrobrowary, które sprawdzą się zarówno w restauracjach, hotelach i pubach, jak i w prywatnych domach 
u pasjonatów piwa czy w laboratoriach większych browarów.

Mikrobrowary – oprócz swoich typowych funkcji zwią-
zanych z warzeniem piwa – stanowią również element 
reklamowy i dekoracyjny, zapewniając atrakcyjność 
obiektowi, w którym się znajdują. Nic nie wzbudza bo-
wiem większego zainteresowania i zachwytu jak uwarze-

nie piwa na oczach klientów czy nawet przez nich samych. Urządzenia tego 
typu dają możliwość eksperymentów i warzenia piw, których nigdy nie pod-
jęłyby się duże browary przemysłowe. Niewątpliwą zaletą mikrobrowarów 
jest również stosunkowo niski koszt produkcji, duża elastyczność i zdolność 
dopasowywania się do ciągle zmieniających się potrzeb klientów. 

Mikrobrowary są na rynku polskim zjawiskiem stosunkowo nowym, za to 
doskonale radzą sobie pod względem ekonomicznym. Stanowią one nawią-
zanie do średniowiecza i do tradycji warzenia piwa w karczmach. W obec-
nych czasach powróciły do łask, podbijając serca wszystkich miłośników piwa. 

Mikrobrowary Hydro-Instal pozwalają na produkcję piwa przy niewielkich na-
kładach inwestycyjnych w porównaniu z tradycyjną linią technologiczną. „Co 
więcej, nasze urządzenia mogą być zainstalowane na powierzchni o wymia-
rach 1,5×3×2,5 m, a ich pojemność zależy od klienta i mieści się w przedziale 
od 20 do 100 l” – mówi Tadeusz Sieruta, współwłaściciel firmy Hydro-Instal. 

Miejsce, w którym ma zostać ustawiony mikrobrowar, musi być wypo-
sażone jedynie w przyłącze zimnej wody, energii elektrycznej oraz od-
wodnienie liniowe. Takie urządzenia stanowią doskonałą alternatywę dla 
inwestorów, którzy przy niedużych nakładach inwestycyjnych i nieznacznej 
powierzchni chcą rozpocząć swoją przygodę z produkcją piwa we włas- 
nym lokalu.

Konstrukcja, projekt technologiczny i prostota obsługi mikrobrowa-
rów Hydro-Instal usatysfakcjonują zarówno najbardziej wymagających, 
doświadczonych piwowarów, jak i nowicjuszy, a możliwość modyfikacji 
i doposażania pozwala na skonfigurowanie pełnowartościowego browaru 
w najniższej możliwej cenie, odpowiedniego dla małej restauracji, pubu, 
baru czy klientów indywidualnych, również dla przeciętnego Kowalskie-
go. „Mikrobrowar naszej produkcji w wersji podstawowej składa się ze 
zbiornika na wodę, kadzi zacierno-filtracyjnej, kotła warzelnego, fermenta-
tora oraz zbiorników leżakowych. W skład urządzenia wchodzą również: 
wymiennik ciepła, szafa sterownicza oraz agregat chłodniczy. O ile nam 
wiadomo, jest to jedyny kompletny system w Europie, który daje moż-
liwość nie tylko uwarzenia piwa, lecz także jego fermentacji, leżakowania 
i rozlania do butelek czy bezpośrednio do kufla. Możemy zatem poczuć się 
jak właściciel browaru – tyle tylko, że trochę mniejszego” – mówi prezes. 

Wszystko ustawione jest na ramie, co zapewnia dogodny dostęp do zbior-
ników oraz umożliwia sprawowanie stałej kontroli procesu technologicz-
nego. Wygląd finalny urządzenia zależy oczywiście w głównej mierze od 
klienta. To on decyduje, ile chce mieć leżaków, jaki blat wybrać (szlifowany, 
marmurowy, szklany z nadrukowanym zdjęciem czy nawet drewniany). 

Wszystkie projekty są dostarczane i instalowane z niezbędnymi podzespo-
łami i wyposażeniem dodatkowym. Jesteśmy również w stanie zapewnić 
asystę piwowara podczas pierwszego warzenia oraz trening personalny. 

ZBIORNIKI PROCESOWE
Hydro-Instal specjalizuje się w produkcji zbiorników procesowych 
i magazynowych głównie dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, far-
maceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, petrochemicznego, bro-
warniczego oraz pokrewnych, stąd też takie, a nie inne określenie profilu 
produkcji. Jeśli chodzi o instalacje przemysłowe, oferuje kompleksową ob-
sługę inwestycji związanych z klimatyzacją, wentylacją, chłodnictwem czy 
ogrzewaniem, począwszy od projektu, poprzez doradztwo, dobór i dosta-
wę urządzeń, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do użytkowania 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Do każdego projektu podcho-

dzi indywidualnie, rozpoczynając od analizy technicznej, poprzez dobranie 
najbardziej optymalnych rozwiązań. Korzystając z własnej kadry inżynie-
rów, zapewnia dostawę i kompleksowy montaż systemów automatyki 
instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji chłodniczych oraz 
innych instalacji przemysłowych z zastosowaniem nowoczesnego oprogra-
mowania i rozwiązań technologicznych. W trosce o prawidłowe funkcjo-
nowanie montowanych urządzeń Hydro-Instal oferuje klientom zarówno 
jednorazowe wizyty serwisowe, jak i stałą opiekę konserwacyjną. Na prze-
strzeni niemal 20 lat działalności firma zdobyła bogate doświadczenie w tej 
branży, co pozwoliło angażować się w realizację niejednokrotnie bardzo 
skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o realizowane 
przez firmę inwestycje, to może się ona pochwalić instalacjami na obiek-
tach takich jak: budynki wielorodzinne, budynki biurowe i użyteczności 
publicznej, szpitale i budynki służby zdrowia, budynki handlowo-usługowe, 
budynki przemysłowe, hale produkcyjne itp. Szereg pozytywnych referen-
cji gwarantuje fachowość, rzetelność i właściwy poziom techniczny. 

Firma Hydro-Instal rozpoczęła swoją przygodę z produkcją osprzętu do 
maszyn budowlanych w 2008 r., przejmując jednego z producentów tych 
urządzeń. Od tego czasu, wykorzystując doświadczenie z pozostałych sfer 
działalności, stara się stworzyć dział oferujący szeroką gamę łyżek koparko-
wych i ładowarkowych dostosowanych do potrzeb wielu dziedzin gospo-
darki. Każda łyżka jest najpierw zaprojektowana w programie Autodesk 
Inventor, a następnie poddana analizom wytrzymałościowym oraz przete-
stowana w rzeczywistych warunkach. W ofercie znajdują się łyżki koparko-
we, łyżki skarpowe (hydrauliczne), łyżki przesiewowe, łyżki kablowe, łyżki 
trapezowe, pazury zrywające, noże do asfaltu, złącza oraz wiele typów 
łyżek skandynawskich. Biuro konstrukcyjne i moce produkcyjne pozwalają 
na wyprodukowanie niemal każdego typu osprzętu do maszyn o tonażu 
do 50 t. 

„Staramy się stale wzmacniać naszą pozycję na rynku lokalnym oraz roz-
szerzać swoją obecność w kraju i poza jego granicami – mówi Tadeusz 
Sieruta, współwłaściciel firmy Hydro-Instal. – Planujemy coraz to nowe 
inwestycje, wchodzimy na kolejne rynki, systematycznie powiększamy gro-
no klientów. Dzięki szerokiemu spektrum działalności swoim zasięgiem 
obejmujemy niemal całą Europę, nasze produkty trafiają również do Azji, 
Afryki oraz Ameryki Północnej.

RYNEK SPOŻYWCZY 
Wśród szerokiej gamy urządzeń produkowanych przez firmę dużą grupę 
stanowią urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, mleczarskim 
czy napojowym. „Nie boimy się nowych wyzwań oraz rosnących wyma-

Nawet jeśli Ostrołęka była kiedykolwiek najbiedniejszym miastem 
w Polsce, to dziś nie pozostał już po tym żaden ślad. Obecnie 
miasto, chociaż znajduje się wśród terenów rolniczych, jest liczą-
cym się ośrodkiem przemysłowym, w którym funkcjonuje  
5 tys. przedsiębiorstw. Miasto pełni również funkcję ośrodka ad-
ministracyjnego i gospodarczego dla północno-wschodniej części 
Mazowsza. W ostatnich latach utworzono tzw. strefę rozwoju 
gospodarczego, gdzie na obszarze kilkunastu hektarów, wypo-
sażonym w pełną infrastrukturę techniczną, stworzono dogodne 
warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. 
W wyniku otwarcia obwodnicy miasta dostępne stały się kolejne 
tereny inwestycyjne. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom wiele 
firm, również z kapitałem zagranicznym, rozpoczęło działalność 
właśnie w Ostrołęce. To dzięki takim przedsiębiorstwom ponad 
20 tys. osób – nie tylko z Ostrołęki, lecz także z jej okolic – 
znalazło tu zatrudnienie. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że 
firma Hydro-Instal wyrasta w chwili obecnej na jednego z bardziej 
stabilnych i nastawionych na rozwój podmiotów na regionalnym 
rynku pracy. 

Czy wiesz, że...

FIRMA HYDRO-INSTAL ROZPOCZĘŁA  
SWOJĄ PRZYGODĘ Z PRODUKCJĄ 

OSPRZĘTU DO MASZYN BUDOWLANYCH 
W 2008 R., PRZEJMUJĄC JEDNEGO 

Z PRODUCENTÓW TYCH URZĄDZEŃ. 
OD TEGO CZASU, WYKORZYSTUJĄC 

DOŚWIADCZENIE Z POZOSTAŁYCH SFER 
DZIAŁALNOŚCI, STARA SIĘ STWORZYĆ 

DZIAŁ OFERUJĄCY SZEROKĄ GAMĘ ŁYŻEK 
KOPARKOWYCH I ŁADOWARKOWYCH 

DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WIELU 
DZIEDZIN GOSPODARKI
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gań. Traktujemy je nie jako ciężar i problem, lecz okazję i szansę do mo-
dyfikacji dotychczasowej oferty. Staramy się sprostać wymaganiom tego 
rynku. Nasz kontrahent dostaje to, czego oczekuje, czyli produkty dobrej 
jakości w rozsądnej cenie” – mówi prezes.

Dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi spełniającemu najbardziej rygory-
styczne wymaganie przemysłu spożywczego i napojowego firma zdolna 
jest realizować nawet najtrudniejsze zlecenia. Najlepszą rekomendacją są 
klienci – największe koncerny spożywcze, które co jakiś czas wracają z no-
wymi inwestycjami. 

Hydro-Instal to nowoczesny magazyn, dwie hale produkcyjne (dla stali 
kwasoodpornej i czarnej), biuro konstrukcyjne wyposażone w kompute-
rowe systemy wspomagania projektowania AUTO CAD, INVENTOR czy 
VVD oraz nowoczesny park maszynowy składający się z: 4-osiowego cen-
trum obróbczego CNC, prasy krawędziowej o nacisku 400 t i szerokości 
4 m, wypalarki plazmowo-gazowej CNC, maszyny do spawania liniowego 
ze źródłem zasilania SAF, maszyny do walcowania, wyoblarki do dennic, 
tokarek, wiertarki pionowej, frezarek, wiertarek promieniowych. 

Firma ma do dyspozycji również własną kabinę malarską. „Ponadto dys-
ponujemy nowoczesnymi zestawami spawalniczymi, podnośnikami, żura-
wiami, suwnicami, nowoczesnym sprzętem do transportu wewnętrznego 
i zewnętrznego oraz wieloma innymi. Wszystko to pozwala nam sprawnie 
realizować zamówienia, zarówno według projektów własnych, jak i powie-
rzonych zgodnie z wymaganiami klientów” – wyjaśnia Tadeusz Sieruta.

Firma Hydro-Instal ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wy-
twarzaniu urządzeń dla przemysłów: farmaceutycznego, kosmetycznego 
i chemicznego. Produkuje urządzenia dla renomowanych na rynku firm 
farmaceutycznych czy chemicznych i w kraju, i za granicą. Wszystkie urzą-
dzenia produkuje, opierając się na najwyższych standardach, korzysta 
z materiałów każdorazowo dobieranych do specyfiki pracy urządzenia, 
zapewniając najwyższą jakość i solidność wykonania, pełny serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz montaż w siedzibie klientów.

Ale Hydro-Instal to przede wszystkim ludzie stanowiący fundament tej fir-
my. „Nasi pracownicy to doskonale zgrany i profesjonalny zespół, świetnie 
znający swoje kompetencje. To oni przyczyniają się do sukcesu firmy, a ich 
doświadczenie, wiedza i zaangażowanie stanowią najbardziej wartościowy 
kapitał spółki – mówi Tadeusz Sieruta. – Obecnie zatrudniamy ponad stu 
pracowników, w tym dwie trzecie to wykwalifikowani pracownicy produk-
cyjni. Dysponujemy własną kadrą inżynierów, konstruktorów, monterów 
i pracowników serwisu, handlowców, a także pracowników administra-
cyjnych, którzy wykazują się ogromną wiedzą techniczną i wieloletnim 
doświadczeniem, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym pozio-
mie – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów z branży 
przemysłowej” – kończy prezes.

Pracownicy produkcyjni to doskonali fachowcy, często mający ponad dwu-
dziestoletnie doświadczenie zdobyte w wytwórniach w kraju i za granicą. 
Wielu z nich posiada szerokie uprawnienia i certyfikaty w zakresie spa-
walnictwa i obsługi maszyn, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych 

usług. Ponadto udział pracowników w licznych szkoleniach i konferencjach 
powoduje, że przez cały czas podnoszą oni swoje kwalifikacje i poszerzają 
wiedzę branżową. Pracownicy zawsze ściśle współpracują z klientami, słu-
żąc im swoją wiedzą i doświadczeniem. 

KONKURENCJA
„Wiadomo, że konkurencja nie śpi. My ze swej strony staramy się prowa-
dzić działalność, podejmując coraz to nowe działania inwestycyjne zgodne 
z pojawiającym się zapotrzebowaniem rynku. Tylko dynamiczne reakcje na 
wszelkie zmiany w koniunkturze gospodarczej są w stanie umocnić pozycję 
spółki i budować jej potencjał konkurencyjnie nie tylko w stosunku do rynku 
krajowego, lecz także w kontekście ofert zagranicznych – mówi prezes. – 
Nasza firma oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb wielu dziedzin 
gospodarki. Mamy trzy niezależne od siebie, istniejące na różnych rynkach 
źródła uzyskiwania przychodu. Tak rozbudowana oferta niweluje wszelkie 
możliwe wahania sezonowe w popycie na poszczególne usługi. Dodatkowo 
staramy się uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach branżowych, które 
pozwalają nam pogłębiać naszą wiedzę, zapoznawać się z innowacjami i no-
wościami z różnych sektorów, wymieniać doświadczenia w sferze nowych 
rozwiązań i technologii stosowanych w każdym z sektorów naszej działalno-
ści. Takie imprezy są ponadto wymarzoną okazją, aby porozmawiać z klien-
tami o ich oczekiwaniach dotyczących oferowanych przez nas produktów 
i usług. Wszystkie te działania pogłębiają zaufanie klientów, którzy często do 
nas wracają, nie bacząc na naszą konkurencję” – dodaje.

Niebawem firma będzie obchodzić dwudziestolecie. „Warto podkreślić, 
że zaczynaliśmy działalność od instalacji przemysłowych. Początki nie były 
łatwe. Wszystko działo się w niedużych wynajmowanych pomieszczeniach. 
Dość szybko jednak wybudowaliśmy własny budynek biurowo-socjalny 
i hale produkcyjne. Zaczęliśmy się rozwijać i dywersyfikować działalność. 
W tej chwili dysponujemy dwoma halami produkcyjnymi: w jednej pro-
dukowany jest osprzęt do koparek, a w drugiej powstają zbiorniki ze stali 
kwasoodpornej, a dodatkowo mieszczą się tam magazyny, pomieszczenia 
biurowe i socjalne. Mimo to ciągle chcemy się rozwijać i już planujemy 
budowę kolejnej hali produkcyjnej”. 

„Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że prowadzenie firmy produkcyjnej 
to w dzisiejszych czasach duża odpowiedzialność, wyzwanie oraz ciężka 
praca. Wiadomo, że nie zawsze było różowo i czasem zdarzały się chwi-
le zwątpienia, ale z perspektywy tych wszystkich lat nie żałujemy swojej 
decyzji. Każdy dzień stawia nowe wyzwania, daje nowe możliwości. Przez 
te 20  lat działalności zrealizowaliśmy tysiące projektów, dzięki którym 
staliśmy się uznanym przedsiębiorcą. Każda taka inwestycja sprawia nam 
ogromną przyjemność. Mogę zatem stwierdzić, że było warto” – mówi 
Tadeusz Sieruta.

Celem firmy na najbliższe lata jest dalszy rozwój, rozbudowa parku maszy-
nowego oraz poszerzenie oferty o nowe produkty, zwłaszcza jeśli chodzi 
o dział produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Dodatkowo firma chce 
utrzymać rozpoznawalność marki na rynku lokalnym, krajowym i zagranicz-
nym. Zamierza także rozwinąć się technologicznie, wprowadzić nowe, nie-
znane jeszcze w Polsce technologie. Pozwoli to na zdobycie kolejnych gałęzi 
przemysłu i zastosowanie rozwiązań w nowych dziedzinach. ■
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