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Życie mebli znajdujących się 
w  przestrzeniach publicznych do 
lekkich nie należy. Codzienne te-

sty wytrzymałości, tony obciążeń i  nie-
przerwane cykle otwórz–zamknij. To tyl-
ko wstęp do codzienności. Co więcej, ta-
kie katorżnicze warunki nie są w żadnym 
przypadku powodem zwalniającym je 
z bycia atrakcyjnymi wizualnie. A insty-
tucje czy też firmy zlecające ich produk-
cję mają, jak najbardziej słuszny, wymóg 
spójności tego typu produktów z marką, 
którą reprezentują.

Jeszcze w latach czterdziestych ubie-
głego wieku, w  okolicach obecnego 

Jaworzna, powstał warsztat stolarski, 
w  którym ciężka praca, stałe podno-
szenie kwalifikacji, fachowość rze-
miosła oraz realizacja trudnych zleceń 
były wartościami nadrzędnymi. Dzi-
siaj, mimo zmiany pierwotnego adresu 
o  nieco ponad kilometr, wciąż te same 
walory wyznaczają kierunek rozwo-
ju. Obecnie zatrudniająca ponad dzie-
więćdziesiąt osób firma jest pokaźnym 
przedsiębiorstwem, które za stery trzy-
ma trzecie pokolenie rodziny Pieczarów. 

Portfolio firmy Fornit prezentuje się 
bardzo okazale i bezustannie jest wzbo-
gacane. Mocno zaskakujący jest fakt, że 

to właśnie ona jest cichym współudzia-
łowcem mojego fantastycznego poran-
ka w  jednym z  górskich hoteli, a  także 
świadkiem ustaleń warunków zakupu, 
o  dziwo kilku pojazdów. Wyposażenie 
salonu samochodowego w meble to zde-
cydowanie nie jest przysłowiowa „bułka 
z masłem”. Do wspomnianych wcześniej 
atrybutów składających się na ogólne 
pojęcie jakości produktu: wytrzyma-
łość, niezawodność, łatwe serwisowanie 
i  bezpieczeństwo użytkowania docho-
dzą jeszcze takie cechy jak spójność z fi-
lozofią danej marki czy wizualne dopa-
sowanie. Zresztą nie tylko motoryzacja 
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ma swoje elementy charakterystyczne, 
także i  inni zleceniodawcy, a  przede 
wszystkim współpracujący z  nimi ar-
chitekci i  projektanci wnętrz, potrafią 
narzucić zaskakującą i  niebywale trud-
ną wizję konkretnego elementu. Aby 
sprostać także takim niesztampowym 
wyzwaniom, firma bezustannie inwe-
stuje w  najnowocześniejsze maszyny, 
jednocześnie nadal podnosząc kwalifi-
kacje swoich pracowników i  realizując 
zlecenia daleko poza granicami naszego 
kraju. 

W rozmowie z kolejnym sukcesorem 
firmy Wojciechem Pieczarą jednoznacz-

nie odnajduję, po raz kolejny, mocne 
nastawienie na jakość i  to tę szeroko 
pojętą, począwszy od zaznajomienia się 
z  projektem po finalny efekt w  posta-
ci gotowego produktu. Każdy z  etapów 
realizowany jest z największą staranno-
ścią. Wielopokoleniowa tradycja, zgra-
ny zespół wykwalifikowanych pracow-
ników i niekończący się rozwój potrafią 
unieść przedziwne i dla wielu niewyko-
nalne projekty. Pozytywnie podchodząc 
do wyzwań, łącząc najważniejsze trady-
cyjne wartości z  nowoczesnym „know 
how” Fornit jest także Twoim cichym 
towarzyszem dnia - teraz możesz cieplej 

pomyśleć o krześle w salonie samocho-
dowym, recepcji ośrodka zdrowia, łóż-
ku hotelowym czy fikuśnym stole kon-
ferencyjnym, a  nawet czasem o  ławie 
w sądzie. Teraz już nie są bezimienne.
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Jakość
w języku łacińskim 
to „Qualitas” – 
pojęcie filozoficzne 
zdefiniowane 
przez platona jako 
„pewien stopień 
doskonałości”.


