Firma Paradowscy AMP powstała w Szczecinie w latach 40-tych, jako zakład naprawy
silników okrętowych. Przez ponad 60 lat zakład systematycznie zwiększał potencjał
produkcyjny i asortyment oferowanych wyrobów. Dziś produkcja ma miejsce w dwóch
zakładach, w Warszawie (Ursusie)
i w Kunowie.
Firmę Paradowscy AMP wyróżnia jakość produkowanych wyrobów. Najwyższe parametry
użytkowe uzyskujemy wprowadzając nowoczesne maszyny i nowe technologie. W roku 2007
firma Paradowscy AMP S.J., jako jedyna w Polsce, podjęła produkcję zaworów silnikowych
utwardzanych w procesie impulsowego azotowania plazmowego. Technologia impulsowego
azotowania plazmowego jest najnowocześniejszą technologią azotowania na Świecie. Zawory
wyprodukowane w tej technologii charakteryzują najlepsze właściwości mechaniczne –
twardość, odporność na zatarcie, ścieranie
i zużycie.
Wysoka jakość produktów ugruntowała pozycję firmy PARADOWSCY AMP na rynkach
europejskich,
a także w Afryce i Azji. Mamy swoje przedstawicielstwa w Kijowie, Moskwie, St.
Petersburgu, Miƒsku, Karvinie, Budapeszcie, Aleksandrii i Teheranie, a po nawiązaniu
współpracy z kanadyjską firmą AMP, działamy także na rynkach Ameryki Północnej i
Południowej.
Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów i usług są prestiżowe wyróżnienia krajowe i
zagraniczne m.in.:
- tytuł Lidera Przedsiębiorczości za lata 1999 i 2003,
- tytuł Solidna Firma za rok 2002,
- Medal Europejski w 2002 roku,
- nagroda - „Wiktoria” – Mazowieckiego Znaku Jakości w 2007r.,
- nagroda - „Fotel Lidera” w 2007 roku,
- Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2007r.na Targach Techniki
Motoryzacyjnej
za wprowadzenie najnowocześniejszej technologii w zakresie utwardzania zaworów
silnikowych
w procesie impulsowego azotowania jonowego.
Utrzymaniu stałej, najwyższej jakości produktów służy, posiadany w firmie już od kilku lat,
system jakości ISO 9001:2000. Opracowujemy również system zarządzania jakością ISO/TS
16949:2002.
Osiągnięć naszej firmy nie zawdzięczamy jedynie systemom jakości. Nie byłyby one możliwe
bez zespołu wykształconych, kompetentnych pracowników z wieloletnim, często ponad
dwudziestoletnim, stażem.
Uniwersalność, szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku, a przede wszystkim
utrzymywanie najwyższej jakości wyrobów, to zasady, którymi firma kieruje się
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat swojej działalności.

