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VÝROBNÍ ZÁVOD

NAŠE úSTŘEDÍ VE měSTě ZABRZE

04



ZARYS International Group je rodinný podnik, založený v roce 1989.  

Společnost od svého vzniku ustála mnoho obchodních, tržních a ekonomických zvratů a nakonec se stala lídrem 

na trhu distribuce zdravotnických prostředků v Polsku. Po dosažení této mety se společnost rozhodla rozšířit své 

pole působnosti za hranice země.

Společnost ZARYS nabízí široký sortiment výrobků, mezi něž se řadí krytí, operační roušky, vyšetřovací rukavice, 

jednorázové zdravotnické prostředky pro potřeby urologie, gynekologie, oxygenoterapie a mnoho dalších položek. 

Společnost i nadále rozšiřuje svoji nabídku produktů, aby se přizpůsobila nejnovějším požadavkům trhu. Společnost 

ZARYS se od své konkurence odlišuje silným důrazem na etické chování a neustálou snahou hledat nová řešení.

V naší nabídce naleznete výrobky naší vlastní značky a zároveň jsme distributorem zdravotnických prostředků od 

nejlepších světových výrobců. Náš tým dobře ví, že udržování férových a spolehlivých vztahů s našimi mezinárodními 

partnery je základním předpokladem k tomu, aby se z obchodní příležitosti stala úspěšná spolupráce. Z tohoto 

důvodu pravidelně navštěvujeme naše zákazníky i dodavatele v zemích jejich působení a společně se podílíme na 

řešení problémů a výzev.

Naše hodnoty, strategie a komplexní přístup zaručují úspěšnou spolupráci přinášející uspokojení.

200
zaměstnanců v distribučních a výrobních závodech

téměř

o spoleČNostI



vÝvoj spoleČNostI

silný partner se 30 lety zkušeností. nezadržitelně dosahujeme trvalého růstu.

1997–2005
růst prodejů

1989
Založení společnosti

Górnośląska Centrala 
Zaopatrzenia medycznego ZARYS 
zahajuje svůj provoz.

Společnost zaznamenává 
dynamický růst prodejů 
jednorázových prostředků 
a zdravotnických rukavic.

2002
Výstavba ústředí

Společnost staví své ústředí tvořené 
moderními kancelářemi a skladovacími 
prostory s výškovými regály.

2009
Certifikace

EN ISO 9001:2008 
ES příloha V, směrnice 93/42/EHS
EN ISO 13485:2003+AC:2007.

2009
rozšíření nabídky

Společnost rozšiřuje svou nabídku 
o operační roušky ALPHAtex.

2009
systém čárových kódů

Společnost zavádí systém čárových kódů 
EAN, zapojuje se do systému GS1 a realizuje 
systém skladování WmS s výškovými regály.

2012
rozšíření nabídky

Společnost rozšiřuje svou 
nabídku o jednorázové 
zdravotnické prostředky.
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2014–2015
rozšíření nabídky

Společnost začíná vyrábět nesterilní 
netkané výrobky.  
Společnost představuje nové výrobky 
pod značkou ZARYS: vyšetřovací rukavice 
easyCARE a mediCARE.

2015
název společnosti

Společnost mění svůj název na ZARYS 
International Group sp. z o.o. sp.k.

2016
nový sklad

Společnost přesunuje své logistické 
centrum na nové místo. Staví a posléze 
otevírá ve městě Gliwice moderní 
skladovací prostory s výškovými regály 
a plochou více než 9 100 m2.

2013
Vývoz

Společnost začíná s vývozní činností 
(např. Česká republika, Slovensko, 
Lotyšsko, Rumunsko, Německo).

2018
sportovní řada

Společnost vytváří značku 
yellowsport pro atlety 
a fyzioterapeuty.

2019
Zahájení výroby

Společnost získává certifikát ES podle směrnice 
Komise 93/42/EHS, přílohy II, s výjimkou oddílu 4, 
a zahajuje výrobu chirurgických souprav 
omegapack a ošetřovacích balíčků deltaset.

2019
Výročí společnosti

ZARYS slaví 30. výročí 
založení společnosti.
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peRspektIvA Rozvoje spoleČNostI
strategie rozvoje společnosti zARys se odvíjí od naší snahy nabízet nejkomplexnější sortiment jednorázových zdravotnických 
prostředků na polském trhu. tuto myšlenku společnost realizuje pomocí činností plánovaných v dlouhodobém horizontu. 

Vlastní značky
Více než 30 vlastních značek

Společnost ZARYS, výrobce širokého 

sortimentu jednorázových prostředků, 

od roku 2008 systematicky buduje svou 

vlastní značku, která je synonymem vysoké 

kvality, dostupné ceny a spolehlivých služeb 

zákazníkům. Společnost patří mezi přední 

výrobce krycích materiálů, operačních 

roušek a odnedávna i jednorázových 

zdravotnických prostředků pro všeobecné 

lékařství.

Široké portfolio
Naše i zahraniční značky

Společnost ZARYS působí na mezinárodním 

trhu zdravotnického vybavení již řadu let a 

vystupuje jako distributor renomovaných 

špičkových výrobců, například IFSA Atramat 

nebo Bicakcilar. Díky své mnohaleté 

přítomnosti na trhu, dlouhodobě budovaným 

vztahům s mezinárodními výrobci a 

v neposlední řadě i důkladné znalosti 

globálního zdravotnického průmyslu může 

společnost ZARYS zákazníkům nabízet 

produkty svých vlastních značek i řady 

renomovaných celosvětových značek.

Vývoz
Do více než 40 zemí světa

Společnost ZARYS se po úspěchu na 

polském trhu rozhodla v roce 2013 více 

zaměřit na export. Pro tyto účely vzniklo 

samostatné exportní oddělení a byly 

posíleny navázané vztahy s mezinárodními 

klienty. Růst vývozu a expanze na trhy 

střední a východní Evropy a další trhy jsou 

součástí strategie posilování přítomnosti 

společnosti ZARYS nejen v Polsku. 

inovace
Zdravotnické produkty 
od světových výrobců

Vedle dodávek základního sortimentu 

výrobků pro zdravotnická zařízení společnost 

ZARYS neustále hledá možnosti spolupráce 

se zahraničními partnery s cílem nabízet 

inovativní řešení a technologicky vyspělé 

výrobky. Ve svém portfoliu má jak základní, 

tak i vysoce specializované výrobky, aby 

dokázala splnit potřeby každého zákazníka.

Základem aktuální strategie společnosti ZArYs je následující:

společnost ZArYs international Group se díky neustálému rozvoji 
stala jedním z hlavních hráčů na trhu se zdravotnickými prostředky.



ZARYS je spolehlivý výrobce zdravotnického vybavení. ZARYS klade velký důraz na kvalitu, bezpečnost a dodržování 
mezinárodních norem. Rozmanitý sortiment společnosti ZARYS zahrnuje několik produktových řad, které nám umožňují 
přizpůsobit nabídky potřebám a očekáváním našich klientů.

90 % SORTImENTU PRO POTŘEBY NEmOCNIC
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NAše NABíDkA

Základní zdravotnické 
prostředky

základní zdravotnické 

prostředky 

infuzní terapie

urologické katétry 

a močové sáčky

oxygenoterapie 

anesteziologické produkty

obecná chirurgie

další jednorázové produkty

Zdravotnické 
rukavice

Krytí

tradiční materiály pro krytí

adhezivní pásky a náplasti 

s krytím

krytí ke zvláštním účelům

stabilizační krytí

specializovaná krytí

další produkty

Zdravotnické 
oděvy

zdravotnické oděvy 

operační oděvy

čepice a ochranné roušky

oděvy pro pacienty

návleky na obuv a trepky

ložní prádlo a absorpční 

podložky

nitrilové vyšetřovací 

rukavice

latexové vyšetřovací 

rukavice

vinylové vyšetřovací 

rukavice

specializované chirurgické 

rukavice



Chirurgické sady,
roušky a pláště

operační roušky

chirurgické sady

operační pláště

specializované
zákrokové sady

zákrokové sady

chirurgické soupravy

Další sortiment
společnosti ZArYs

sportovní řada pro atlety

a fyzioterapeuty

ložní prádlo 

šicí materiály

hygiena pacienta

jiné produkty

Komplexní řešení pro zdravotnické služby



prodáno více než

120 mil.
injekčních

jehel

prodáno více než

500 mil.
diagnostických

rukavic 

prodáno více než

11 mil.
odsávacích

katétrů



ZEmÍ SVěTA

40
VÝVoZ

do více než



tvorba hodnot

Odhodlání a 
soudržnost 

Naši zaměstnanci jsou profesionální 

poradci a manažeři; klienti si nás váží 

jako svého partnera. Rádi zkoumáme a 

hledáme nové způsoby, jak řešit problémy.  

Díky svým zkušenostem a znalostem 

uvádíme na trh zdravotnického průmyslu 

nové produkty a řešení.

respekt

Pomáhá získat přízeň 
mnoha lidí

Respekt je nedocenitelný, pokud jde o 

mezilidské vztahy. Naše spolupráce je založena 

na vzájemném respektu a důvěře. Všichni 

naši zaměstnanci se mohou spolehnout na 

rovné zacházení. Respektujeme kulturní 

pravidla regionů a zemí, do nichž vyvážíme 

naše produkty.

Kvalita

Záruka kvality 
výrobků a služeb

Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu 

našich zdravotnických výrobků a služeb. 

Naším cílem je poskytovat klientům 

výrobky, které splňují naše požadavky.

Důvěra

Důvěra je základem 
mezilidských vztahů 

Vzájemná důvěra je nezbytným předpokladem 

naší interní spolupráce s klienty a dodavateli. 

Díky vzájemné důvěře jsme schopni vyvíjet 

specializovaná řešení společně s klientem, 

abychom splnili očekávání uživatelů. 

5HoDnotY společnosti ZArYs
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tradice od roku 1989



integrita

Dodržujeme naše 
pravidla chování

Dbáme na etiku v obchodování a odsuzujeme 

neetické chování. Naše jednání a rozhodování 

se řídí našimi pravidly chování. Věříme, že 

úspěchu můžeme dosáhnout pouze tehdy, 

když naše slova a hodnoty odpovídají 

našim činům.

zachraňují 
životy

naše produkty
spoleČNost půsoBící ve zDRAvotNIctví: 

w w w . z a r y s . c z



DIstRIBuce 
A loGIstIkA
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Včasnost a přesnost dodávek patří mezi nejdůležitější faktory při doručování zdravotnických prostředků. Společnost ZARYS proto již mnoho 

let klade důraz na kvalitu systému distribuce a sítě dodavatelů. Společnost ZARYS je od roku 2009 zapojena do systému GS1 a od roku 2016 

spravuje jeden z nejmodernějších a největších skladů ve střední a východní Evropě, kde jsou všechny produkty skladovány pomocí systému 

WmS s výškovými regály. Společnosti je díky skladovacím prostorám s výškovými regály a plochou více než 9 100 m2 schopná zákazníkům 

zajistit nepřetržité dodávky při stálých cenách.



9 100 m2
SKLADOVACÍCH PROSTOR

LOGISTICKÉ CENTRUm VE měSTě GLIWICE

společnost zARys plní očekávání zákazníků díky 
své schopnosti dodat včas kompletní objednávky. 

Společnost ZARYS pro distribuci využívá vozový park, který čítá několik desítek 

nákladních vozidel, což jí umožňuje zaručit nepřetržité dodávky produktů zákazníkům 

v celém Polsku i v zahraničí. Naše distribuční síť pokrývá celé území Polska, a proto jsme 

schopni doručit většinu objednávek do 48 hodin od jejich podání.



hospoDAřeNí
spoleČNostI
Společnost ZARYS zaznamenala díky své vyvážené strategii a intenzivnímu 

rozšíření svého sortimentu výrobků nepřetržitý růst obratu. Společnost je plně 

financovaná z Polska, a má proto silné finanční zázemí, které jí zajišťuje rozvoj, 

stejně jako možnost investic do nových projektů a plánů. 
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obrat:

2010

2012

2014

2016

2018

2019

26 mil. $

28,7 mil. $

35 mil. $

43,7 mil. $

51,6 mil. $

58,5 mil. $



en iso 13485:2016
es CertifiKÁtY

ceRtIFIkáty



KONTAKT

w w w . Z A r Y s . C Z

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

pod Borem 18, 41-808 zabrze, polsko
 e   zarys@zarys.pl, export@zarys.pl, import@zarys.pl
 t  +48 32 376 07 20


