
Firma Centurion-R, producent drzwi z Sanoka to znany na 

polskim a tak e zagranicznym rynku producent wysokiej jako ci 

drzwi wewn trznych oraz o cie nic. W ostatnich latach firma po-

czyni a kolejne inwestycje w celu unowocze nienia i automatyzacji 

procesów produkcyjnych oraz ekologii. 

Ostatnim zako czonym projektem jest najnowocze niejsza, 

proekologiczna instalacja do wspó spalania biomasy oraz od-

padów pochodzenia drzewnego, której szkodliwy wp yw na 

rodowisko jest niemal e zerowy. Projekt ten zosta  zg oszony 

do konkursu „Innowator Podkarpacia 2011” organizowanego 

przez Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji, 

Rzeszowsk  Agencj  Rozwoju Regionalnego oraz Politechnik

Rzeszowsk  pod honorowym patronatem Marsza ka Województwa 

Podkarpackiego. Koncepcja oraz wdro enie projektu zdoby o wy-

sokie uznanie kapitu y Konkursu, za  firma Centurion zosta a

laureatem Konkursu.

Kolejn  nowo ci , która obecnie znajduje si  w trakcie realizacji, 

jest supernowoczesna, w pe ni zautomatyzowana linia do produk-

cji o cie nic, która b dzie w pe ni zintegrowana z elektronicznym 

systemem zarz dzania. Zastosowane rozwi zania technologiczne 

pozwol  na produkcj  pojedynczych sztuk zamówie  bez wi k-

szych ingerencji w proces produkcyjny, co stanowi novum 

w skali kraju. Zarówno na ten, jak i kilka innych, wcze niej-

szych projektów, firmie Centurion uda o si  pozyska  fundusze 

unijne. 

Rozumiej c zmiany zachodz ce na polskim rynku i staraj c si

reagowa  b yskawicznie na jego potrzeby firma stale rozszerza 

gam  produktów których obecnie jest ponad 30 i dost pnych 

kolorów pokry  w taki sposób, aby ka dy klient móg  znale

w ofercie interesuj cy go produkt. 

W ostatnim czasie gama najta szych produktów firmy Centurion 

zosta a poszerzona o nowe modele (linia wzornicza Vesto), co plasuje 

producenta z Podkarpacia w gronie krajowych liderów oferuj cych 

tani produkt w zadowalaj cej jako ci. Dba o  o ci g e podnosze-

nie kwalifikacji za ogi oraz rozwój parku maszynowego i posze-

rzanie gamy oferowanych produktów sprawia, i  firma Centurion 

regularnie zdobywa laury w ró nych konkursach, co pozwala 

z optymizmem patrze  w jej przysz o .

(skrzyd o drzwiowe Vigo – fot. producenta)


