


















































1964

Po 29 latach Paweł Lempa przekazuje 
swój warsztat i firmę synowi. Teraz to 
Roman Lempa będzie budował 
rodzinną markę stolarską. Przejmuje 
zakład ojca jako bardzo młody chłopak 
- w zasadzie na progu dorosłości. Ma 
wówczas 21 lat. 

Po wejściu na rynek europejski ze 
stylowymi, robionymi na wymiar 
meblami, następuje swego rodzaju 
powrót do przeszłości. W latach 
1999-2000 w ofercie firmy znowu 
pojawiają się drewniane schody. 

Nowe tysiąclecie to w zasadzie nowy 
rozdział. Zbudowany i oddany do 
użytku zostaje nowy warsztat. Jego 
powierzchnia to aż 343 m2! Pojawia się 
Centrum Obróbcze oraz nowe 
maszyny, a razem z nimi - nowe 
możliwości. To właśnie wtedy do 
produkcji wprowadzone zostają 
schody w systemie bolcowym. 
Absolutna nowość na rynku.

Zamówień przybywa z każdym miesiącem. 
Powiększa się nie tylko zespół stolarzy, ale 
również warsztat Pawła Lempy. Kolejne 
drzwi, okna i schody wyjeżdżają z warsztatu 
nie tylko do klientów z najbliżej okolicy, ale
z całego kraju.

Rzemiosło ojca jest dziedzictwem syna.

27-letni Paweł Lempa otwiera warsztat 
stolarski. Spod jego rąk wychodzą 
drzwi, okna i schody, przygotowywane 
na specjalne zamówienie. To właśnie 
wtedy, w warsztacie przy ul. Wiejskiej
w miejscowości Dzielna zaczyna się 
historia. 

W latach 80.  Paweł Lempa podejmuje 
decyzję o skierowaniu swojej produkcji 
na inne tory. Powoli wycofane zostają 
schody i drzwi. Ich miejsce zajmują 
wyjątkowe, stylowe meble. 
Przygotowywane - oczywiście - na 
konkretne zamówienie i wymiar. 

Rozwój firmy trwa w najlepsze. Do 
produkcji - po schodach w systemie 
bolcowym - zostają wprowadzone 
schody faliste (dywanowe). Dalszy 
intensywny rozwój firmy wspiera 
rozszerzenie parku maszynowego
o kolejne maszyny sterowane 
numerycznie.

Warsztat o powierzchni 343 m2 po
8 latach okazuje się być za mały! 
Dlatego powstaje nowa hala 
produkcyjna. Tym razem jej 
powierzchnia to 1629 m2!
A w niej oczywiście miejsce na 
nowości. Uruchomiona zostaje linia 
produkcyjna płyt na mikrowczep. 

Dynamiczny okres w rozwoju firmy 
pozwolił na zakup tartaku wraz
z komorami do suszenia tarcicy
o wsadzie 500 m2!

Niedługo po zakupie tartaku powstał 
dział zajmujący się wytwarzaniem 
elementów uzupełniających 
drewniane schody ze stali, stali 
nierdzewnej i metaloplastyki.

Otwarcie pracowni w Krakowie 
Tetmajera 83.
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Po 29 latach Paweł Lempa przekazuje 
swój warsztat i firmę synowi. Teraz to 
Roman Lempa będzie budował 
rodzinną markę stolarską. Przejmuje 
zakład ojca jako bardzo młody chłopak 
- w zasadzie na progu dorosłości. Ma 
wówczas 21 lat. 

Po wejściu na rynek europejski ze 
stylowymi, robionymi na wymiar 
meblami, następuje swego rodzaju 
powrót do przeszłości. W latach 
1999-2000 w ofercie firmy znowu 
pojawiają się drewniane schody. 

Nowe tysiąclecie to w zasadzie nowy 
rozdział. Zbudowany i oddany do 
użytku zostaje nowy warsztat. Jego 
powierzchnia to aż 343 m2! Pojawia się 
Centrum Obróbcze oraz nowe 
maszyny, a razem z nimi - nowe 
możliwości. To właśnie wtedy do 
produkcji wprowadzone zostają 
schody w systemie bolcowym. 
Absolutna nowość na rynku.

Zamówień przybywa z każdym miesiącem. 
Powiększa się nie tylko zespół stolarzy, ale 
również warsztat Pawła Lempy. Kolejne 
drzwi, okna i schody wyjeżdżają z warsztatu 
nie tylko do klientów z najbliżej okolicy, ale
z całego kraju.

Rzemiosło ojca jest dziedzictwem syna.

27-letni Paweł Lempa otwiera warsztat 
stolarski. Spod jego rąk wychodzą 
drzwi, okna i schody, przygotowywane 
na specjalne zamówienie. To właśnie 
wtedy, w warsztacie przy ul. Wiejskiej
w miejscowości Dzielna zaczyna się 
historia. 

W latach 80.  Paweł Lempa podejmuje 
decyzję o skierowaniu swojej produkcji 
na inne tory. Powoli wycofane zostają 
schody i drzwi. Ich miejsce zajmują 
wyjątkowe, stylowe meble. 
Przygotowywane - oczywiście - na 
konkretne zamówienie i wymiar. 

Rozwój firmy trwa w najlepsze. Do 
produkcji - po schodach w systemie 
bolcowym - zostają wprowadzone 
schody faliste (dywanowe). Dalszy 
intensywny rozwój firmy wspiera 
rozszerzenie parku maszynowego
o kolejne maszyny sterowane 
numerycznie.

Warsztat o powierzchni 343 m2 po
8 latach okazuje się być za mały! 
Dlatego powstaje nowa hala 
produkcyjna. Tym razem jej 
powierzchnia to 1629 m2!
A w niej oczywiście miejsce na 
nowości. Uruchomiona zostaje linia 
produkcyjna płyt na mikrowczep. 

Dynamiczny okres w rozwoju firmy 
pozwolił na zakup tartaku wraz
z komorami do suszenia tarcicy
o wsadzie 500 m2!

Niedługo po zakupie tartaku powstał 
dział zajmujący się wytwarzaniem 
elementów uzupełniających 
drewniane schody ze stali, stali 
nierdzewnej i metaloplastyki.

Otwarcie pracowni w Krakowie 
Tetmajera 83.
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