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  Historia GRAST & MTB opowiedziana 
z sentymentalną nutką 

O początkach i historii firmy opowiedziała nam główna 
założycielka Teresa Sendor. Oto najważniejsze fakty. 
Korzystając z fali powszechnej prywatyzacji i z do-
świadczeń zdobytych w poprzedniej pracy, czyli GS-
-Falenica, Teresa Sendor z bratem i jego żoną po-
stanowili rozpocząć działalność gospodarczą. Tak 
powstało MTB, pierwsza Hurtownia Instalacyjno-
-Sanitarna w Warszawie Radości. A zaczęło się od… 
udanej transakcji zakupu i sprzedaży 300 zlewozmy-
waków! Zakupione zostały w Armexie i tego samego 
dnia sprzedane do GS w Nasielsku! W tamtym cza-
sie MTB miało tylko jeden problem: skąd wziąć to-
war? Dalej były więc poszukiwania nowych dostaw-
ców na targach w Poznaniu. 
Firma zaczynała – jak większość – w rodzinnym gara-
żu, który szybko okazał się za mały. Trzeba było zacząć 
rozbudowę. Niebawem zatrudnieni zostali pierwsi pra-
cownicy, niektórzy pracują do dziś. Fakturowanie ręcz-
ne szybko zastąpiono programem informatycznym. 
Kupiono używanego dostawczego Mercedesa, po-
tem nowego Żuka, potem były już Iveco. 

Niedługo, w 1992 roku założona została druga firma 
rodzinna: GRAST. 
W tym samym roku, do biznesu dołączył mąż pani 
Teresy, Kazimierz. Jednym słowem umacniał się ro-
dzinny profil firmy. Rodzinne biznesy powstawały 
wtedy szybko i wiele z nich działa do tej pory. 
Po trzech latach nastąpiły zmiany w strukturze wła-
snościowej firmy i już jako Hurtownia GRAST & MTB, 
15 września 1993 roku przeprowadziła się do War-
szawy na ulicę Jagiellońską 47A, gdzie do dziś ma 
swoją siedzibę. 
Dalej firma rozszerzała asortyment hurtowni zgod-
nie z firmowym mottem: 
TOWARy MARKOWe PODSTAWą NASZeJ OFeRTy. 
Jest połowa lat 90., GRAST & MTB ma duży popyt  
i rosnący rynek. Panuje powszechna prywatyzacja, 
pęd do sukcesu i równie powszechny problem: brak 
dobrego markowego towaru. W zdobyciu takiego to-
waru pomagały przede wszystkim dobre relacje wła-
ścicielki w branży. 
W październiku 1995 roku GRAST & MTB otworzył 
Sklep Firmowy na Jagiellońskiej 2. 
W październiku 2001 roku otworzono oddział w Pia-
secznie na Okulickiego 21 i aby zdobyć miejscowy 
rynek hurtowy i pozyskać okolicznych klientów i in-
stalatorów, zaczęto organizować środowe śniadania 
i szkolenia produktowe z producentami pod hasłem: 
INSTAluJ Z NAMI I Z NASZyMI DOSTAWcAMI. 
W 2008 r. otwarty został kolejny magazyn hurtowy 
w Piasecznie na ulicy Julianowskiej 61, ponieważ od 
miesięcy nie mieszczono się już z towarem sprzeda-
wanym do marketów. 

GRAST & MTB aktywny w branży
i nie tylko
 
W roku 1995 firma przystąpiła do Polskiej Korporacji 
Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. 
Od lat też jest członkiem warszawskiego Klubu In-
tegracji europejskiej oraz wspiera działania chary-
tatywnego Klubu Rotary International. 

Początek lat 90. był okresem intensywnej transformacji budownictwa, w tym także 
branży instalacyjnej. Ożywiał się handel, powstawały nowe firmy. Swoje początki 
właśnie w 1990 roku ma też warszawska rodzinna firma handlowa: GRAST & MTB. 
Kolejne lata przyniosły szybki rozwój firmy, swoim zasięgiem wtedy obejmującej 
kolejne rejony Polski, od Augustowa do Rzeszowa i Warszawy.  
Dziś logo GRAST & MTB jest dobrze znane wielu instalatorom, ceniącym tę hurtownię 
za szerokie spektrum oferty, rzetelność dostaw, czy rynkowe podejście do klientów.

Jubileusz 25-lecia 
rodzinnej firmy 
GRAST & MTB

W handlu liczy się pracowitość i rzetelność

http://www.instalreporter.pl


11s t r.1 2 / 2 0 1 5
w y w i a d

jął on nadzór nad sprawami informatycznymi, wdra-
żał w firmie ISO, odpowiada za procedury i logistykę. 
W roku 2011 nastąpiło formalne przekazanie kiero-
wanie firmą Annie Sendor-urban. W zarządzie zasie-

dli również: główna księgowa Maria Jolanta Orze-
chowska oraz Wojciech Brzeski, dyrektor sprzedaży 
ds. DIy. utworzona zostaje też Rada Nadzorcza, któ-
rej przewodniczy Teresa Sendor.  

W roku 1997 we wrześniu powstała grupa zakupowa 
– Grupa ABG, której GRAST & MTB jest członkiem za-
łożycielem. Do Grupy ABG należy osiem polskich ro-
dzinnych firm, będących liderami na lokalnych ryn-
kach. Od roku 2009 Grupa ABG rozpoczyna projekt 

sprzedaży produk-
tów pod marką wła-
sną Blue, Red Basic. 
Firma GRAST & MTB 
może pochwalić się 
zdobyciem wielu na-
gród i wyróżnień w naj- 
różniejszych konkur-

sach branżowych i rynkowych. Niedawno została 
wyróżnienia przez euler Hermes prestiżową nagro-
dą Złotego Płatnika, do której zostało wytypowa-
nych tylko 5% firm w Polsce. 

Nowe pokolenie u steru…

Jak przystało na firmę rodzinną, właściciele firmy za-
dbali, by firmę przekazać w ręce fachowo przygoto-
wanego nowego pokolenia. Od 1997 roku w firmie już 
na stałe pracuje z ogromnym zapałem i zaangażowa-
niem starsza córka Państwa Sendor: Anna, a w 2000 
roku do firmy dołączył jej mąż, Zbyszek urban. Ob-

Chciałabym zaznaczyć, że bez wielkiej pracowitości oraz zaangażowania mojej rodziny  
i naszych pracowników nie rozwinęlibyśmy się do firmy zatrudniającej dziś 80 osób w kilku 
oddziałach i realizującej obroty średniej firmy, za co wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. 
Przez te lata każdy dzień przynosił nam nowe wyzwania, radości bądź troski, jednak niezmiennie 
przyświecał mi jeden cel: rozwój rodzinnej firmy opartej na solidnych podstawach. 
Zawsze dbaliśmy o zachowanie dobrych kupieckich obyczajów, a etyka prowadzenia biznesu, 
nieraz stawała ponad zyskiem i korzyściami. 

Teresa Sendor

Podczas uroczystej gali z okazji Jubileuszu 25-lecia GRAST & MTB ważnym 
momentem były podziękowania dla pracowników firmy. Słowa wdzięczności  
za owocną współpracę skierowano oczywiście także do dostawców/
producentów i do największych odbiorców hurtowni/klientów.
GRAST & MTB zadbał o interesującą część artystyczną stanowiącą świetną ucztę 
dla ducha. Bardzo mocny związek firmy z Mazowszem podkreślił szczególne 
zespół „Moda na Mazowsze” Anny Somorowskiej. Występy taneczne zespołu 
były równocześnie pokazem mody łączącej styl regionalny z nowoczesnym. 
uwagę gości przyciągnął także występ artystki z Galitsyna Art Group, która  
w technice malowania piaskiem opowiedziała historię firmy GRAST & MTB  
i podkreśliła jej bardzo rodzinny charakter. 
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