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OKUCIA BUDOWLANE

LOB S.A. jest czołowym producentem okuć budow-
lanych - zamków wierzchnich, zamków wpuszcza-
nych, wkładek bębenkowych, kłódek bębenkowych 
oraz systemów Master Key, oferującym szeroko roz-
budowaną sieć sprzedaży usług serwisowych. Dzięki 
doświadczeniu i spełnianiu oczekiwań zdobyliśmy 
zaufanie Klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Jesteśmy firmą o wieloletnich tradycjach i bogatych 
doświadczeniach. Trudno w Polsce znaleźć osobę, 
która nie znałaby produktów ze znakiem Yeti. Przez 
lata firma LOB S.A. kojarzona była właśnie z tą 
marką, a popularne zamki i kłódki służyły milionom 
Polaków.
W chwili obecnej oferta LOB S.A. to kilkaset różno-
rodnych produktów z branży okuć budowlanych. 
Aby sprostać wyzwaniom rynku LOB S.A. dba o jak 
najwyższą jakość wyrobów, doskonali metody 
produkcji oraz nieustannie podnosi kwalifikacje pra-
cowników. Wszystkie procesy realizowane w naszej 
firmie spełniają wymagania ISO 9001. Duża grupa 
produktów posiada atesty i certyfikaty odporności 
na włamanie nadane przez Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie.
LOB S.A. stawia na nowoczesność, wysoki standard 
oferowanych usług, najwyższą jakość i niezawod-
ność oferowanych produktów. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości narzędzi i materiałów. 
LOB S.A. działa również w oparciu o nowoczesne 
narzędzia pracy m.in. zintegrowany system zarzą-
dzania firmą, który pozwala na dokonywanie analiz 
z każdego zakresu funkcjonowania firmy. Działania 
te pozwalają na większą elastyczność i zdolność 
realizacji zleceń. O atrakcyjności LOB S.A., obok 
jakości i kompleksowości oferty decyduje również 
jej dostępność.
Firma sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem 
różnych kanałów dystrybucji:

 sprzedaż hurtowa poprzez dystrybutorów (lista na 
www.lob.pl),

 bezpośrednia sprzedaż do producentów stolarki 
budowlanej,

 bezpośrednia sprzedaż systemów Master Key, 
zamknięć mechatronicznych oraz elektronicznej 
kontroli dostępu.

 sprzedaż poprzez sieci marketów budowlanych.
Sprawnie funkcjonująca sieć dystrybucji pozwala 
na szybkie realizowanie zamówień, w tym również 
zamówień specjalnych. W tej dziedzinie LOB S.A. 

można zaliczyć do lidera rynku posiadającego 
najszerszą tego rodzaju ofertę wśród producentów 
okuć budowlanych. Wszystkie wyroby LOB S.A. są 
projektowane i wdrażane przy udziale specjalistów 
z Działu Rozwoju z uwzględnieniem aktualnych 
potrzeb Klientów i wymogów stawianych współ-
czesnym zabezpieczeniom. Dzięki komputerowym 
systemom wspomagania prac projektowo-inży-
nierskich możliwe jest znaczne skrócenie procesu 
przygotowania nowych produktów. Nowoczesna 
technologia wytwarzania, specjalistyczne maszyny 
i urządzenia gwarantują wysoką jakość i zachowanie 

wysokich standardów ochrony środowiska. Efektem 
podjętych działań w firmie w zakresie ochrony 
środowiska było przyznanie w 1997 roku prawa 
posługiwania się tytułem Przedsiębiorstwa Czystej 
Produkcji.
Osiągnięcie wiodącej pozycji w branży okuć budow-
lanych jest rezultatem właściwego doboru dostaw-
ców, prężnej logistyki i szerokiej sieci sprzedaży, jak 
również korzystania z doświadczonej kadry współ-
pracowników.

LOB S.A.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno

tel. 65 525 07 20, faks 65 525 07 50
www.dobrezamki.com.pl
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