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rupa ETANCO od ponad 65 lat 
projektuje, wytwarza i dystrybuuje pro-
dukty montażowe dla rynku budowlane-
go.  Firma została założona w 1952 roku 
przez dziadka obecnego prezesa – Ro-
nana Lebraut, który kieruje nią od kil-
kunastu lat. Pomimo, iż stała się mię-
dzynarodową Grupą, jej działanie opiera 
się na przedsiębiorczości oraz rodzinnej 
atmosferze, która łączy wszystkich pra-
cowników. Charyzmatyczny prezes ceni 
innowacyjność, przede wszystkim w ob-
słudze klienta, co decyduje o sile i rozwo-
ju marki ETANCO. 
Grupa ETANCO słynie ze swojego 
niepowtarzalnego podejścia do każdego 
projektu zgodnie z hasłem Twoja budo-
wa to nasza budowa, co potwierdza 150 
patentów oraz 80 tys. produktów w ofer-
cie. ETANCO obsługuje 18 tys. klientów 
w ponad 50 krajach.
Tak duży zasięg, a także otwartość na 
potrzeby klientów, jakość obsługi oraz 
niestandardowe pomysły sprawiły, że fir-
ma zajmuje pozycję europejskiego lidera 
w zamocowaniach. W ofercie jej pol-
skiego oddziału znajdują się systemowe 

rozwiązania dla budownictwa, takie jak: 
zamocowania lekkiej obudowy hal, ter-
mo- i hydroizolacji dachów płaskich, da-
chów skośnych oraz zamocowania kon-
strukcji drewnianych. 
Branża elementów złącznych jest o tyle 
specyficzna, że nie ma w niej jednego 
produktu, który spełnia oczekiwania 
wszystkich. Liczy się gama sprawdzo-
nych i nowoczesnych rozwiązań. Każdo-
razowo stajemy przed wyzwaniem, któ-

ry z naszych produktów najlepiej spełni 
swoje zadanie w projekcie – mówi Jerzy 
Górczyński, Managing Director polskie-
go oddziału ETANCO.
Unikalne podejście do każdej budowy 
Grupa ETANCO stopniowo przeniesie 
także na polski rynek, na który weszła 
wraz z akwizycją GBO Fastening Sys-
tems Sp. z o.o. Przejęcie fabryki elemen-
tów złącznych w Ornecie w woj. war-
mińsko-mazurskim to nowe możliwości 
rozwoju i poszerzania oferty w Polsce.
Produkowane tam dotychczas zamo-
cowania nie ulegną zmianie: nadal będą 
wyróżniały się najwyższą jakością. Od 
czerwca będą dostępne w nowych opa-
kowaniach z logo ETANCO. Stopniowo 

na rynek będą wprowadzane nowe pro-
dukty. Nie zmienią się także kontakty 
handlowe, a klientów będzie obsługiwał 
ten sam zespół ekspertów i profesjona-
listów.  
Najlepsi ludzie i najlepsze produkty zo-
stają z ETANCO. Wejście francuskiej 
marki na polski rynek oznacza rozwój fa-
bryki w Ornecie i wprowadzenie nowych 
technologii. Już teraz wszystkie procesy 
malowania i pakowania zostały skoncen-
trowane w jednej hali. W ten sposób zo-
stało wygospodarowane miejsce na przy-
szłe poszerzenie oferty. Powiększona 
będzie przestrzeń magazynowa, a także 
w ramach zwiększania mocy produkcyj-
nej fabryka została wyposażona w nowy 
automat malarski. A to dopiero początek 
– mówi Jerzy Górczyński.
Produkty firmy ETANCO spełniają naj-
wyższe standardy, a lata doświadczenia 
w produkcji pozwoliły na stworzenie bar-
dzo szerokiej gamy łączników i rozwią-
zań mocujących. Firma jednak cały czas 
się rozwija, gdyż według Ronana Lebraut 
Bycie innowacyjnym oznacza posiadać 
wszystkie rozwiązania, których klienci 
potrzebują, a przy tym stale się rozwijać. 
Dlatego też Grupa ETANCO obok fi-
nalnego produktu stawia na pierwszym 
miejscu jakość obsługi klientów. 
Wszystkie nasze dotychczasowe oraz 
nowe rozwiązania projektujemy zgodnie 
z wymaganiami technicznymi oraz dba-
łością o środowisko. Chcemy, aby po-
prawiały one warunki pracy i zapewniały 
komfort użytkowania budynku – dodaje 
Jerzy Górczyński – Jako ETANCO bę-
dziemy jeszcze bliżej naszych klientów, 
a także ich potrzeb. 
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