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NASZE MIASTO STRZEGOM PROMOCJA

O
ddział krakowskiej
firmy Torus, czoło-
wego polskiego
dostawcy opon

wielkogabarytowych doczekał
się nowej siedziby w Strzego-
miu. Nowa lokalizacja usytuo-
wana jest w hali na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 5 i ul.
Armii Krajowej. Powierzchnia
użytkowa to 600 m2, na której
znajdują się m.in.: serwis opon
OTR, serwis kół ciężarowych,
serwis opon samochodów
osobowych, terenowych
i dostawczych.

Docelowo Torus chce świad-
czyć także usługi mechaniki sa-
mochodowej oraz przechowy-
wania opon i kół mniejszych
rozmiarów. Z wielką pompą
firma otworzyła swoją nową
siedzibę w ostatni piątek. Uro-
czystość zgromadziła śmie-
tankę przedsiębiorców
z branży budowlanej i górni-
czej ze Strzegomia i okolic.

– W początkowym okresie
działalności skupiliśmy się
na dystrybucji opon ciężaro-
wych. W związku z deficytem
tego typu ogumienia, firma
notowała wzrost sprzedaży,
zdobywając dzięki temu coraz

szersze grono klientów.
Na rynku jesteśmy już od 20
lat. Nasz oddział funkcjonuje
w tym mieście już sześć lat,
teraz jednak znacząco zmie-
niamy tu strategię i zwiększa-
my swoje możliwości – mówi
Wojciech Nowakowski,
współwłaściciel firmy.

Dużym krokiem na drodze
do budowy marki było nawią-
zanie współpracy z najwięk-

szymi światowymi i krajowy-
mi producentami opon wiel-
kogabarytowych takimi jak
Michelin, Bridgestone,
Goodyear i Continental.

– Powiększamy ofertę,
wzbogacając ją o nowe pro-
dukty i usługi, nie tylko zwią-
zane z OTR’em. Dzięki temu
jesteśmy w stanie zaopatrzyć
w opony praktycznie każdy
pojazd poruszający się

na kołach. Tu w Strzegomiu
pracuje 14 wysoko wykwalifi-
kowanych osób. Zajmujemy
się oponami wielkogabaryto-
wymi, ale też tymi z samocho-
dów osobowych – wymienia
Wojciech Nowakowski, który
z dumą oprowadził nas
po nowym zakładzie.

– To, że w tak ważnym dla
firmy czasie jest tu tak wielu
klientów, to dla nas znak, że

mają Państwo zaufanie wobec
nas. Dziękujemy i zaufanie
będziemy spłacać – powie-
dział Marian Jeleń, współ-
właściciel marki.

Było w Torusie tego dnia
wszystko - jadło, popitka,
pokaz sprzętu, fajerwerki
i nawet przejażdżki autem raj-
dowym załogi Hupało/Fiołek.
Działo się wiele! Zapraszamy
do Torusa!

Torus
zwielką
pompą!
b Torus uroczyście otworzył
nową siedzibę oddziału
w Strzegomiu przy ulicy
Armii Krajowej 39. Działo się!

Karol Kotarski
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