
Produkty oraz usługi oferowane przez Conbelts Bytom SA 
od wielu lat cieszą się nieustannym zaufaniem klientów. 
W jaki sposób firma wypracowała sobie taką renomę?
– Jakość jest dla Conbelts Bytom SA sprawą 
priorytetową, a nasze starania w tym zakre-
sie dostrzegają odbiorcy naszych produk-
tów. Co prawda ze względu na materiały, 
których używamy oraz precyzyjne wykona-
nie taśm przenośnikowych, cena produktów 
Conbelts Bytom jest odpowiednio wyższa, 
jednak wytrzymałość i możliwość wielolet-
niej eksploatacji są wręcz nieporównywalne. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to wyni-
kiem dbałości i  nacisku, jaki kładziemy na 
jakość naszych wyrobów. Trzeba zaznaczyć, 
że taśmy Conbelts spełniają wszystkie naj-
surowsze wymogi bezpieczeństwa nie tylko 
w  Polsce, ale i  na świecie, w  szczególności 
wymóg niepalności w warunkach zagrożenia pożarowego. Po-
cząwszy od momentu powstania zakładu w Bytomiu Łagiewni-
kach do dzisiaj, czyli już 25 lat, 
Conbelts Bytom nieprzerwa-
nie intensyfikuje działania 
w  kierunku produkowania 
coraz bezpieczniejszych wy-
robów, gdyż zdajemy sobie 
sprawę, że od ich jakości zale-
ży ludzkie życie.

W  celu uniknięcia zakłó-
ceń cyklu pracy, zapewnia-
my naszym klientom cało-
dobowy serwis, działający 
7 dni w tygodniu. 

Dbałość o nieustanny rozwój jest wyzwaniem, które stoi 
przed każdą firmą. Czy Conbelts również realizuje ten postulat?
– Wyroby oferowane przez Conbelts Bytom w znacznej mie-
rze są dedykowane górnictwu i firmy z tego sektora zawsze 
będą dla nas najważniejszym odbiorcą, jednak wciąż szu-
kamy nowych kierunków rozwoju i nowych rynków zbytu. 
W  chwili obecnej opracowaliśmy wachlarz produktów dla 

sektora rolniczego. Z racji naszej obecności na rynkach za-
granicznych i skutecznym wejściu na nowe, uczestniczymy 
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka „Dzia-

łanie 6.1. PO IG Paszport do eksportu”.

Na rok 2013 przypadają obchody 25–lecia 
firmy Conbelts Bytom SA. Czy ćwierć–
wiecze działalności było okresem warto– 
ściowym dla spółki? Jakie wyzwania 
stawia przed sobą Zarząd w obecnej 
rzeczywistości gospodarczej?
– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz 
posiadanym kompetencjom mamy dzisiaj 
swoje stabilne miejsce na rynku producen-
tów taśm przenośnikowych. Udało nam się 
opracować spójną strategię rozwoju firmy 
a  w  ramach tego rozwoju kładziemy duży 
nacisk na podnoszenie kwalifikacji naszych 

pracowników. Nieustannie doskonalimy się i podnosimy stan-
dardy pracy, dzięki czemu bardzo elastycznie podchodzimy 

do oczekiwań i  preferencji 
naszych klientów. Conbelts 
czynnie uczestniczy w  życiu 
dzielnicy Bytom–Łagiewniki, 
odpowiadając na liczne ini-
cjatywy mieszkańców miasta. 
Naszym życzeniem jest, aby 
Conbelts nie była kojarzona 
jedynie jako zakład produk-
cyjny, ale także jako firma 
społecznie odpowiedzialna.
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