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Producent

Właścicielem marki VILLERGRAN jest Fabryka
Okien Szewpol plus sp. z o.o. firma rodzinna z 100% z kapitałem krajowym działająca w Polsce i na rynkach zagranicznych
od roku 1992.

Krótka historia producenta
Firma powstała w 1992 r. w miejscowości Studzian koło Przeworska.
Człon nazwy firmy „Szewpol”, wywodzi się od nazwiska współwłaścicieli: Szewczyk
Główną działalnością firmy była produkcja stolarki z profili PVC.
W 1997 roku została przekształcona z firmy „Szewpol” s.c. na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Szewpol-plus” Sp. z o.o.
Wtedy też w nowej spółce poszerzono działalność o produkcję ślusarki aluminium, zakupiono
nowoczesne maszyny i urządzenia, środki transportowe, zainwestowano w wyposażenie stanowisk
pracy w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W 1997 roku firma otworzyła pierwsze Biuro handlowe w Przemyślu, prowadziła współpracę z
kilkunastoma stałymi Odbiorcami a w głównej mierze obsługiwała klienta indywidualnego.
W tymże roku w firmie pracowało już ok. 80 pracowników. W roku 1998 powstały kolejne Biura
handlowe w Rzeszowie i Krośnie.
Przez cały ten okres dokonano również wielu modernizacji technologii produkcji.
Rok 1999 był ważnym rokiem dla firmy. Odnotowany wzrost sprzedaży w poprzednich latach,
potrzeba zwiększenia powierzchni do celów produkcyjnych i biurowych, jak również przeprowadzona
analiza rynku na wprowadzenie nowego wyrobu w postaci stolarki drewnianej, doprowadziła do
podjęcia decyzji przez Zarząd firmy, o wybudowaniu nowoczesnej Fabryki Okien Szewpol plus Sp.
z o.o. wraz z profesjonalnym kompleksem obsługi klienta, położonego przy trasie E-4 w miejscowości
Gwizdaj, koło Przeworska, składającego się z dwóch hal produkcyjnych oraz budynku
administracyjnego o łącznej powierzchni 6000 m2.
W tymże również roku otworzyliśmy kolejne biura handlowe w Krakowie, Warszawie, Tarnowie.
W roku 2001 przeprowadziliśmy się do nowych obiektów.
Udoskonalono linie produkcyjne do stolarki PVC, aluminium, zakupiono klasyczną oraz nowoczesną
linię SOFTLINE jak również postawiono lakiernię do celów produkcyjnych najwyższej jakości
stolarki drewnianej.

6, 35-959 Rzeszów

1

Villergran

Data wydruku: 07-08-2020 11:56

W nowe tysiąclecie Fabryka weszła z zupełnie nowymi możliwościami.
Wyroby Fabryki zakupiło już tysiące klientów, na obszarze niemal ½ części kraju.
Współpracujemy z najlepszymi Partnerami handlowymi, co gwarantuje nam i naszym klientom
profesjonalne doradztwo oraz dobór właściwej oferty. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci
sprzedaży.
Posiadamy kilka Biur handlowych oraz grupę stałych Partnerów handlowych (dane i adresy można
zobaczyć w Sieci Sprzedaży).
Nasze wyroby są sprzedawane i trafiają do następujących krajów Europy i nie tylko, tj. Czechy,
Słowacja, Ukraina, Niemcy, Włochy, Grecja, Francja, Kanada, Stanu Zjednoczone, Irlandai, Islandia,
hiszpania, Węgry.
Na satysfakcję wszystkich naszych klientów pracuje ponad 140 osobowa załoga. Stawiamy na
efektywność i przyjazną obsługę klienta.
„Dążymy do perfekcji ... dla Ciebie”
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