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Chyba śmiało można powiedzieć, że marka Comap 
jest dobrze znana w branży. Za co jednak szczegól-
nie cenią ją instalatorzy współpracujący z Państwa 
firmą, czyli… dlaczego Comap?
W ostatnich dniach podczas naszego spotkania han-
dlowego wraz z moimi kolegami z działu handlowe-
go i technicznego zadaliśmy sobie podobne pytanie 
i praktycznie wszyscy po pierwsze wymienili zaufa-
nie. Zaufanie do nas jako do ludzi, ale i zaufanie do 
naszych produktów.
Wiemy również, iż klienci podkreślają także naszą 
elastyczność w działaniach handlowych i logistyce.

Ponad 2/3 obrotów koncernu generuje sprzedaż 
międzynarodowa. Jaki udział przypada na Polskę? 
Jak liczny zespól za to odpowiada i jak zorganizo-
wana jest sprzedaż w Polsce?
Nasz udział w sprzedaży koncernu wynosi 5%. Za-
trudniamy blisko 30 osób, które pracują w czterech 
działach: handlowym, technicznym, księgowości i lo-
gistyce. Dział handlowy, jak wspomniałem na wstę-
pie, dzieli się na zespół „push” (obsługa instalatorów 
i hurtowni) i „pull” (praca z projektantami).

Ile już lat jest Pan związany z firmą i jak Pan po-
strzega współpracę z Francuzami? 
W czerwcu minie 14 lat mojej pracy w Comap.  
W tym miejscu chciałbym zauważyć, że w naszej 
firmie mamy stabilny zespół, w którym większość 
moich koleżanek i kolegów pracuje minimum 12-15 
lat. Mamy również kolegę, który podobnie, jak firma 
obchodzi w tym roku 25-lecie. Od naszych klien-
tów wiem, że stabilność zespołu jest bardzo dobrze  

postrzegana i podkreśla stałość firmy. Odpowiadając 
na drugą część pytania, chyba nie będę super orygi-
nalny mówiąc, że praca z Francuzami jest ciekawa. 
Ważne jest to, że są elastyczni, słuchają i finalnie ak-
ceptują specyfikę lokalnych rynków.

Jakie systemy są Pana zdaniem rokujące na przy-
szłość, a z jakich rynek będzie się wycofywał?
Myślę, że rozwiązania proekologiczne jako komplek-
sowe systemy oparte na ogrzewaniu płaszczyznowym 
odpowiednio wyregulowane termicznie to przyszłość.

Sprawdziłam, że w portfolio koncernu Comap 
jest bardzo szeroka gama baterii różnego rodzaju  
i przeznaczenia. Szczególnie bogato wygląda ta ofer-
ta na rynku brytyjskim. Czy w Polsce możemy także 
spodziewać się wprowadzenia tej gamy produktów?
Tak, w Grupie Comap mamy hiszpańską firmę Stan-
dard Hydraulica, która posiada własną fabrykę ba-
terii, a to sprawia, że w naszej ofercie jeszcze w tym 
roku pojawia się baterie pod logo Comap.

25 lat marki Comap na 
polskim rynku, jest więc co 

świętować… 
Oczywiście, że tak! Najważniejszą 

rzeczą jest to, że Comap jest pozy-
tywnie kojarzony przez instalatorów, projektantów, 
jak i hurtownie. Wysoko oceniana jest jakość na-
szych produktów i obsługa klientów. Mamy świet-
nych i doświadczonych pracowników, a w styczniu br.  
przeprowadziliśmy się do nowej siedziby. Więc i ze-
spół, i warunki pracy mamy świetne.

Jak rozwijał się Comap w Polsce przez te lata? Ofer-
ta 25 lat temu, a dziś? 
W pierwszych latach naszej działalności oferta ogra-
niczała się do złączek do lutowania Sudo i termo-
statyki, oferowanych klientom przez dwóch han-
dlowców. Obecnie nasza oferta składa się z trzech 
głównych działów produktowych, do których należą: 
systemy rurowe i złączki zaprasowywane, armatura 
grzejnikowa i zawory równoważące oraz uzdatnia-
nie wody. Kluczowa jest również zmiana w obsłudze 
klientów. Dziś mamy dwa zespoły handlowe. Jeden 
zajmuje się obsługą instalatorów i hurtowni („push”), 
drugi natomiast skupia się na prowadzaniu sprzeda-
ży „pull”, czyli współpracy głównie z projektantami.  
W latach 90. nasze działania handlowe ograniczały 
się tylko do obsługi hurtowni.

Która grupa produktów obecnie jest dla Comap klu-
czowa: systemy rurowe czy technika regulacyjna?
Naszą strategią jest oferowanie klientom komplek-
sowych rozwiązań, które składają się praktycznie ze 

wszystkich naszych grup produktowych. Zatem nie 
ma ważniejszych czy mniej ważnych produktów, po-
nieważ system nie będzie kompletny bez rur, złączek 
czy zaworów równoważących. Niemniej jednak naj-
większy udział w sprzedaży osiągamy na systemie 
MultiSkin opartym na rurach wielowarstwowych, 
jak i złączkach zaprasowywanych z mosiądzu oraz 
PPSU. W styczniu tego roku wprowadziliśmy nową 
generację tych złączek, które charakteryzują się po-
dwójnym zabezpieczeniem przed pominięciem za-
prasowania, jak pierścień Visu Control oraz rozwią-
zanie LBP. Nasze złączki są cynowane wewnątrz i na 
zewnątrz oraz mogą być zaprasowywane szczękami 
o profilach TH, H i U. 

Jakiś czas temu w ofercie Comap znalazły się roz-
wiązania z technologii uzdatniania wody. Jakie 
jest zainteresowanie rynku tą grupą produktów?
Świadomość uzdatniania wody pitnej, jak i prze-
mysłowej konsekwentnie wzrasta w naszym kraju.  
To powoduje, że zainteresowanie tymi produktami 
stale rośnie. Doceniane i stosowane są one zarówno 
przez instalatorów, jak i klientów indywidualnych, 
dla których do uzdatniania wody pitnej oferujemy 
stacje Kome’o i Viveo. W naszej ofercie posiadamy 
również lampy UV, zmiękczacze oraz szeroki typo-
szereg filtrów. 

Jak określiłby Pan dzisiejszą pozycję firmy na pol-
skim rynku?
Jesteśmy poważnym graczem, który sukcesywnie po-
większa swoje udziały rynkowe, jak i zdobywa zaufanie 
klientów na rynku tradycyjnym oraz inwestycyjnym. 

COMAP świętuje 25 lat w Polsce
Doceniany za jakość produktów i konsekwentną politykę handlową

WyWiad z Leszkiem maćkoWiakiem

Leszek Maćkowiak, dyrektor Comap Polska sp. z o.o.
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