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O NAS
ZARYS International Group to firma posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży medycznej.
Od momemtu założenia w 1989 roku, firma ZARYS przetrwała wiele wstrząsów gospodarczych i przemian
rynkowych, by uzyskać w Polsce status wiodącego dystrybutora wyrobów medycznych.
ZARYS posiada w ofercie bardzo szeroką gamę produktów. Wśród nich znajdują się opatrunki, obłożenia
chirurgiczne, rękawice diagnostyczne, sprzęty jednorazowego użytku stosowane w urologii, ginekologii czy terapii
tlenowej, a także wiele innych wyrobów. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, by wyjść naprzeciw nowym
potrzebom rynku.
Tym, co wyróżnia ZARYS spośród firm konkurencyjnych jest silna etyka biznesu oraz nieustanne poszukiwanie
nowych rozwiązań. Pragnąc spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów, ciągle poszerzamy naszą ofertę
i udoskonalamy asortyment. Wszystkie nasze wyroby są starannie wyselekcjonowane z uwzględnieniem
bieżących potrzeb klienta, naciskiem na jakość wyrobów oraz ich dogodną dostępność. Firma ZARYS
ma przyjemność współpracować z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży medycznej, którzy dzielą się
z nami swoim doświadczeniem i znajomością najnowszych trendów w praktyce klinicznej.
Firma ZARYS oferuje produkty własnej marki oraz jest dystrybutorem wyrobów medycznych czołowych
światowych producentów. Nasz zespół wierzy, że utrzymywanie uczciwych i solidnych relacji z krajowymi oraz
zagranicznymi partnerami jest kluczowym czynnikiem na drodze do sukcesu, dlatego też regularnie odwiedzamy
naszych klientów oraz dostawców w ich siedzibach i razem stawiamy czoła wyzwaniom.
Nasze wartości, strategia oraz wszechstronność gwarantują satysfakcjonującą współpracę zwieńczoną sukcesem.
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prawie
pracowników w spółce
dystrybucyjnej i produkcyjnej

KALENDARIUM

1997/2005
Rozwój sprzedaży

2009
Uzyskanie certyfikatów

2009
System kodów kreskowych

Dynamiczny rozwój sprzedaży
w zakresie sprzętu jednorazowego
użytku i rękawic medycznych.

EN ISO 9001:2008
EC Dyrektywa 93/42/EEC Załącznik V
EN ISO 13485:2003+AC:2007

Wdrożenie systemu kodów kreskowych w systemie
EAN, firma została uczestnikiem systemu GS1,
wdrożenie system wysokiego składowania WMS.

1989
Założenie firmy

2002
Budowa Siedziby

2009
Wzbogacenie oferty

2012
Poszerzenie oferty

Rozpoczęcie działalności firmy
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia
Medycznego ZARYS.

Budowa siedziby firmy, nowoczesne
powierzchnie biurowe, magazyny
wysokiego składowania.

Rozszerzenie działalności
przedsiębiorstwa, wprowadzenie
obłożeń pola operacyjnego ALPHAtex.

Rozszerzenie działalności
przedsiębiorstwa o jednorazowy
sprzęt medyczny.

Silni 30-letnim doświadczeniem. Nieustający w ciągłym rozwoju.
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2013
Eksport

2015
Nazwa firmy

2018
Linia sportowa

2019
Jubileusz firmy

Rozpoczęcie działalności eksportowej
(m.in.: Czechy, Słowacja, Litwa, Rumunia, Niemcy).

Zmiana nazwy firmy na ZARYS
International Group sp. z o.o. sp.k.

Stworzenie marki dla sportowców
i fizjoterapeutów yellowsport.

ZARYS świętuje 30-lecie firmy.

2014/2015
Rozwój oferty

2016
Nowy magazyn

2019
Rozpoczęcie produkcji

Rozpoczęcie produkcji niesterylnych
wyrobów z włókniny oraz wprowadzenie
do oferty odzieży niesterylnej BETAtex.
Nowe produkty pod marką ZARYS - rękawice
diagnostyczne easyCARE i mediCARE.

Przeniesienie centrum logistycznego
do nowej lokalizacji. W Gliwicach powstał
nowoczesny magazyn wysokiego
składowania o powierzchni ponad 9.100 m2.

Uzyskanie Certyfikatu EC wg Dyrektywy Komisji
Europejskiej 93/42/EEC; załącznik II, z wyłączeniem
punktu 4 i rozpoczęcie produkcji zestawów operacyjnych
omegapack i pakietów zabiegowych deltaset.

RODZINNA
FIRMA
Z POLSKIM KAPITAŁEM
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PERSPEKTYWY ROZWOJU
Strategia firmy ZARYS bazuje na głównym założeniu spółki, którym jest zapewnienie klientowi najbardziej kompleksowej
oferty jednorazowego sprzętu medycznego na rynku polskim. Ta idea realizowana jest poprzez długofalowe działania firmy.

Elementy tworzące jej fundamenty to:

Własne marki

Szerokie portfolio

Eksport

Innowacje

ponad 30 marek na świecie

własne i zagraniczne marki

do ponad 40 krajów świata

produkty medyczne
światowych producentów

Będąc producentem szerokiej gamy

ZARYS od wielu lat obecny jest na

Na kanwie sukcesów na rynku polskim,

Oprócz

sprzętu

międzynarodowym

sprzętu

w 2013 roku firma ZARYS postanowiła

służby

medycznegojakodystrybutoruznanych

położyć większy nacisk na eksport.

asortyment,

bazującą

światowych producentów, takich jak

W związku z tym został stworzony

podejmuje współpracę z zagranicznymi

przystępnej

IFSA Atramat, czy Bicakcilar. Długa

niezależny dział eksportu, a także

partnerami w zakresie innowacyjnych

serwisie

obecność

zintensyfikowano

rozwiązań

jednym

kontakty

od

jednorazowego,

2008

buduje
na

roku

własną

wysokiej

cenie
klienta.

i

systematycznie
markę

jakości,

niezawodnym
Firma

ZARYS

jest

na

rynku,
z

z wiodących producentów materiałów

producentami,

opatrunkowych,

znajomość

rynku

wieloletnie

zagranicznymi

kontakty

z klientami zagranicznymi. Rozwój

produktów.

w

firma

i

placówek
podstawowy

ZARYS

stale

zaawansowanych

Obecność

w

portfolio

także

dogłębna

eksportu oraz ekspansja na rynki

produktów

światowej

branży

Europy Środkowo-Wschodniej i inne

i

operacyjnego, a także od niedawna

medycznej sprawiają, że ZARYS oprócz

wpisują się w strategię budowania

że oferta może być skrojona na miarę

jednorazowego sprzętu medycznego

produktów

obecności marki ZARYS nie tylko na

potrzeb każdego klienta.

z zakresu medycyny ogólnej.

marką posiada w ofercie asortyment

obłożeń

pola

a

bieżące

zaopatrywania
zdrowia

sygnowanych

własną

rynku polskim.

wielu uznanych marek światowych.

Dzięki nieustającemu rozwojowi ZARYS International Group
stał się jednym z liderów w branży sprzętu medycznego

podstawowych,

wysokospecjalistycznych,

jak

sprawia,

NASZA OFERTA
ZARYS to odpowiedzialny producent sprzętu medycznego. ZARYS przykłada dużą wagę do jakości, bezpieczeństwa i zgodności
produkowanych wyrobów ze światowymi normami. Zróżnicowana oferta firmy ZARYS obejmuje wiele grup produktowych, dając
nam możliwość dopasowania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Rękawice
Podstawowy
sprzęt jednorazowy medyczne

Materiały
opatrunkowe

Odzież
medyczna

podstawowy sprzęt

rękawice diagnostyczne

opatrunki z gazy i włókniny

fartuchy medyczne

jednorazowy

nitrylowe

produkty z celulozy

odzież operacyjna

terapia infuzyjna

rękawice diagnostyczne

przylepce i plastry opatrunkowe

czepki i maski ochronne

cewniki i worki do zbiórki

lateksowe

opatrunki specjalnego

odzież dla pacjenta

moczu

rękawice diagnostyczne

przeznaczenia

ochraniacze na buty

tlenoterapia

winylowe

opatrunki specjalistyczne

pościel i podkłady

anestezjologia

specjalistyczne rękawice

podtrzymanie opatrunków

jednorazowe

chirurgia pola operacyjnego

chirurgiczne

opatrunki unieruchamiające

pozostałe produkty

asortyment dodatkowy

jednorazowe

90%
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PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW JEDNORAZOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Obłożenia pola
operacyjnego

Zestawy
operacyjne

Co jeszcze
oferuje ZARYS?

serwety chirurgiczne

zestawy operacyjne

sportowa linia dla sportowców

zestawy obłożeń

pakiety zabiegowe

i fizjoterapeutów

chirurgicznych

prześcieradła jednorazowe

fartuchy chirurgiczne

szwy chirurgiczne
higiena pacjenta
inne produkty

Kompleksowe rozwiązania dla ochrony zdrowia.

ponad

120 mln
sztuk sprzedanych
igieł iniekcyjnych

ponad

500 mln

sztuk sprzedanych
rękawic diagnostycznych

ponad

11 mln

sztuk sprzedanych
cewników do odsysania

EXPORT
do ponad

40
K R A J ÓW

Ś W I ATA
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WARTOŚCI ZARYS

zaangażowanie
i konsekwencja

zaufanie jest podstawą
więzi międzyludzkich

pozwala zjednać
sobie wielu ludzi

gwarancja jakości
produktów i usług

Tworzenie wartości

Zaufanie

Szacunek

Jakość

Nasi pracownicy są profesjonalnymi

Wzajemne zaufanie stanowi podstawę

Szacunek

doradcami i opiekunami; klienci zaś

naszej

na

cenią

nas

z klientem, jak i dostawcą. Na podstawie

badać

i

wzajemnego

w

celu

jako

partnerów.

wyszukiwać
rozwiązywania

nowe

Lubimy
drogi

problemów.
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stanie

z

wewnątrz

firmy

relacje

ma

nieoceniony

wpływ

Dbamy

interpersonalne.

Nasza

jakości

ciągłe

podnoszenie

produktów

o

medycznych

współpraca opiera się na wzajemnym

oraz świadczonych usług. Naszym

zaufania

jesteśmy

szacunku i zaufaniu. Dbamy o równe

celem jest dostarczenie klientom

klientem

opracować

traktowanie wszystkich pracowników.

produktów, które spełniają nasze

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala

wyspecjalizowane rozwiązania, które

Przestrzegamy zasad kultury regionów,

oczekiwania.

nam wprowadzać nowe produkty, jak

będą w pełni spełniać oczekiwania

jak i krajów do których eksportujemy.

i rozwiązania do branży medycznej.

użytkowników.

Tradycja od 1989

w

współpracy

przestrzegamy
Kodeksu Postępowania

Integralność
Przestrzegamy zasady etyki w biznesie.
Nasz

Kodeks

Postępowania

jest

wytyczną naszych działań jak i decyzji.
Wierzymy, że sukces ma rację bytu
wtedy, gdy nasze słowa i wartości

FIRMA DZIAŁAJĄCA W SEKTORZE ZDROWIA

- nasze produkty

ratują życie

pokrywają się z naszym działaniem.
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DYSTRYBUCJA
I LOGISTYKA
Przy dostawach wyrobów medycznych najważniejsza jest ich terminowość i zgodność, dlatego też ZARYS od wielu lat przykłada
najwyższą wagę do systemu dystrybucji, a także zaplecza logistycznego. Od 2009 roku ZARYS jest uczestnikiem systemu GS1,
a od 2016 roku firma dysponuje jednym z najnowocześniejszych i największych magazynów sprzętu medycznego w Europie ŚrodkowoWschodniej, gdzie wszystkie produkty są magazynowane zgodnie z systemem wysokiego składowania WMS. Posiadając ponad 9.100 m2
powierzchni magazynowej, firma jest w stanie zabezpieczyć ciągłość dostaw do klientów, a także zapewnić stabilność cenową.
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9100 m

2

POWIERZCHNII MAGAZYNOWEJ

W zakresie dystrybucji ZARYS korzysta z floty kilkudziesięciu samochodów dostawczych,
które zapewniają ciągłość dostaw do klientów w całej Polsce i za granicą. Obecnie zasięg
terytorialny sieci dystrybucyjnej firmy obejmuje całą Polskę, w związku z tym większość
dostaw jest realizowana do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Oferując szybką i komfortową dostawę ZARYS
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów

CENTRUM LOGISTYCZNE W GLIWICACH

WYNIKI
FINANSOWE
Dzięki wdrażanej strategii, a także intensywnemu rozwojowi oferty, ZARYS
od wielu lat notuje regularny wzrost przychodów. Będąc przedsiębiorstwem
w całości opartym na polskim kapitale, ZARYS posiada stabilne zaplecze
finansowe, które gwarantuje rozwój, a także inwestycje w nowe projekty
i przedsięwzięcia.

Obrót:
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2010

26 mln USD

2012

28,7 mln USD

2014

35 mln USD

2016

43,7 mln USD

2018

51,6 mln USD

2019

58,5 mln USD

CERTYFIKATY
EN ISO 13485:2016
CERTYFIKATY EC

Rev. I 28.01.2020

KONTAKT

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska
E zarys@zarys.pl
P +48 32 376 07 20
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