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Warszawa, dn. 14.05.2010r. 

Szanowni Paostwo, 

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów dotyczącymi pojawienia się na polskim rynku 
drugiego dystrybutora firmy ITW Gema, czujemy się w obowiązku poinformowad Paostwa o 
aktualnej sytuacji na rynku. 

Jak Paostwo doskonale wiedzą firma EKO-BHL posiadała dotychczas wyłącznośd na dystrybucję oraz 
serwis produktów firmy ITW Gema na rynku polskim. W ostatnim okresie zostaliśmy 
poinformowani przez ITW Gema, iż z dniem 1 maja 2010 dla wsparcia polskiego rynku został 
ustanowiony drugi dystrybutor tj. firma GemaService.  

Chcemy podkreślid, iż firma EKO-BHL Sp. z o.o. od ponad 15 lat jest autoryzowanym 
przedstawicielem firmy ITW Gema na polskim rynku. Przedmiotem naszej działalności jest nie tylko 
sprzedaż urządzeo firmy ITW Gema ale także świadczenie usług serwisowych, gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych. Dzięki solidnej i sprawnie zorganizowanej działalności wypracowaliśmy sobie 
zaufanie i lojalnośd Klientów.  

Pragniemy zapewnid Paostwa, iż niezależnie od zmiany polityki firmy ITW Gema dotyczącej liczby 
dystrybutorów na rynku polskim, tak jak dotychczas, będziemy wspierad naszą wiedzą i 
umiejętnościami wszystkich naszych obecnych jak i przyszłych klientów, pomagad realizowad ich 
potrzeby wynikające z bieżącej współpracy oraz rozwiązywad problemy wynikające z wdrażania i 
stosowania technologii proszkowej. 

Jak Paostwo wiecie – nie ograniczamy swoich działao do sprzedaży samych urządzeo i systemów do 
malowania proszkowego. Budujemy kompletne linie automatyczne „pod klucz”, dostarczamy 
wszystkich niezbędnych narzędzi: chemię do przygotowania powierzchni, farbę proszkową, 
urządzenia peryferyjne np. systemy uzdatniania sprężonego powietrza, urządzenia do obróbki 
strumieniowo-ściernej, systemy transportu, piece, prowadzimy szkolenia, pomagamy w 
eliminowaniu błędów lakierniczych.  

Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra projektantów, serwisantów, 
lakierników, szkoleniowców. Dysponujemy bazą techniczną - „lakiernią proszkową” w której pracują 
najnowocześniejsze w chwili obecnej urządzenia ITW Gema, tu przeprowadzamy próby malowania 
dla nowych i obecnych klientów. 

Możemy poszczycid się listą referencyjną dziesiątek instalacji automatycznych wykonanych przez 
EKO-BHL Sp. z o.o. Posiadamy liczne certyfikaty i wyróżnienia, które potwierdzają profesjonalizm 
wykonywanej przez nas pracy. 

Nasza dobra znajomośd rynku w tej branży, zbudowane przez lata relacje są bezcennym 
kapitałem, a wieloletnią współpracę z naszymi klientami charakteryzuje sumiennośd i rzetelnośd. 
Prowadząc firmę zdecydowaliśmy zawsze działad uczciwie, w zgodzie z etycznym kodeksem 
prowadzenia interesów.  
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Przy realizacji projektów ściśle współpracujemy z następującymi firmami: 

 Monkiewicz i Spółka Sp.J. 

 Tepron – Wieluo Sp z o.o. 

 Ekomal S.C. Projektowanie Produkcja Urządzeo Marian Zabiegała – Wieluo 

 Ultron Zakład Urządzeo Elektronicznych – Olsztyn 

 PWT MARIUS - Bydgoszcz 

 Firma inżynierska JACEK - Warszawa 

 AG KOMPRESSOREN POLSKA S.A. 

 P.P.H.U. KLIMAT WENTYLACJA KLIMATYZACJA 

 WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. – Łódź 
 
Gwoli przypomnienia pragniemy wskazad, iż dzięki istniejącej  sieci dystrybucji na terenie Polski – 
jesteśmy w stanie szybko i sprawnie reagowad na Paostwa potrzeby oraz oczekiwania.  
 
Do Paostwa dyspozycji na terenie Polski są następujący przedstawiciele regionalni firmy EKO-BHL: 

 Ewa Mendel – Poznao, 

 Migo – Katowice, 

 PPUH Panejko – Wrocław, 

 ABM – Kraków, 

 Gemlak – Łódź 

 Lakord – Częstochowa 

 Odział EKO-BHL w Bydgoszczy - Henryk Wierzchosławski 

 Oddzial EKO-BHL Bartoszyce – Sławomir Chmielewski 
 

Pozostaję z poważaniem 
 

Właściciel firmy                                                  
  

Henryk Tuszko                                                    
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