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Hurtownia drewna Ahmerkamp została założona w 
1964 roku. Z małej lokalnie działającej firmy handlowej 
w przeciągu kilku dekad powstała wydajna hurtow-
nia obejmująca swoją działalnością wiele regionów i 
międzynarodową klientelę.
Główna siedziba naszej firmy, obejmująca swoim 
zasięgiem obszar 80.000 m² znajduje się przy ulicy Ol-
denburger Str. w miejscowości Vechta. Stąd też dostar-
czamy drewno, naszymi ciężarówkami oraz spedycjami, 
z którymi od lat współpracujemy, do handlarzy i przet-
wórców drewna. Nasz duży asortyment, który obejmuje 
tarcicę, produkty stolarskie i półfabrykaty, produkty do 
rozbudowy, płyty drewniane i drzwi, zaspokaja w pełni 
wymagania rynkowe. Do najważniejszych strategii, 
które prowadzą nas do sukcesu należą: zakup wysokiej 
jakości drewna z różnych stron świata, łańcuch dob-
rze przemyślanych działań logistycznych, nasi wysoko 
wykwalifikowani pracownicy, jak również długoterminowe 
inwestycje w nowoczesne siedziby z wartościowym tech-
nicznym wyposażeniem, jak na przykład budowa w pełni 
klimatyzowanej hali magazynowej i wydajna suszarnia 
próżniowa.
Bazą naszego przedsiębiorstwa jest doświadczenie 
branżowe przekazywane z pokolenia na pokolenie w 

rodzinie Ah-
merkamp. To 
zapewni naszym 
klientom także 
w przyszłości 
ciągłość 
współpracy i siłę 
innowacyjności.

POKOLENIE OPARTE NA WIEDZY

Pokolenie oparte na wiedzy



Grupa Ahmerkamp zatrudniając 230 wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków w 4 lokalizacjach, rozwinęła się na czołową firmę importową drewna w 
Niemczech. W tak szybko zmieniających się warunkach rynkowych Ahmer-
kamp oferuje partnerską współpracę zapewniającą sukces, co jest tak ważne 
w dzisiejszych czasach.

WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ

Wykorzystanie doświadczeń



Najważnieszym fundamentem wspólnego sukcesu jest 
bliskość do klienta – dzisiaj i w przyszłości.

Aby naszym klientom można było oferować w każdym 
momencie maksymalne zaufanie i moc innowacyjności, 
kładziemy duży nacisk na przedstawienie naszego towa-
ru na miejscu.
Stosownie do naszej filozofii firmowej, inwestujemy już 
od lat w rozbudowę i modernizację naszej siedziby w 
Vechcie jak również w trzech innych siedzibach w Sak-
sonii w miejscowości Taucha, Everswinkel na Westfalii i 
w Langenhagen w dolnej Saksonii. W ten sposób klienci 
mogą bezpośrednio na miejscu przekonać się o naszej 
wydajności i Know-How firmy Ahmerkamp.

Magazynowanie wysokiej jakości produktów i ostateczne 
ładowanie odbywa się w nowoczesnych halach.

Siedziba Langenhagen 
założona w 2009 nieda-
leko Hannoveru jest 
korzystnie umiejscowiona 
na przecięciu autostrad 
A2 i A7.

Siedziba w Vechcie była 
sukcesywnie powiększana 
od jej powstania w 1964 
roku a w 1988 roku 
została rozszerzona o ko-
lejny oddział handlowy.

Siedziba Everswin-
kel założona w 1997 
roku niedaleko Müns-
ter, zosatała w 2002 
powiększona o jedno 
skrzydło biurowe z 
częścią wystawienniczą.

Siedziba Taucha, 
założona w 1990 roku 
koło Lipska, z korzystną 
lokalizacją przy autostrad-
zie A14.

WSPÓLNY ROZWÓJ

Wspólny rozwój



Nie tylko w oddziale płyt klejonych i sklejek antypoślizgowych spełniamy wysokie wymagania jakościowe, które za-
pewnia nam scisła i niezawodna współpraca z naszymi dostawcami z całego świata. Aby zapewnić naszym klientom 
wysoką jakość produktów, jesteśmy obecni już od paru dekad na calym świecie.

Bezpośredni zakup i ścisła kontrola jakości produktów u dostawcy zapew-
nia nie tylko duży wybór i wysoką jakość, ale także gwarantuje niskie ceny i 
krótki czas dostawy. Przy tym nie jest ważne, czy płyty HDF pochodza z Afryki 
Południowej czy z Argentyny, albo płyty klejone i sklejki z Indonesji, Amery-
ki, Kanady, Rosji, Rumuni, Słowenii, czy parkiet z Malezji czy Francji. Nasi 
litewscy wsółpracownicy, którzy zajmują na miejscu kupnem, również działają 
w Estoni, na Łotwie a także w Białorusi i Rosji. Ich długoletnie doświadczenie 
i znajomość tutejszego rynku pomaga im w szukaniu nowych produktów i 
możliwości korzystnych dostaw.

Od Rosji aż do Południowej Afryki od Indonezji do Argentyny – nasi kupcy z 
wieloletnim doświadczeniem są obecni na wszystkich kontynentach, szukając 
drewna wysokiej jakości.

ŚWIATOWA JAKOŚĆ

Światowa jakość



Kompletna logistyka firmy Ahmerkamp jest prowadzona i koordynowana przez 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ten sposób możemy w każdej 
chwili zagwarantować dostawę produktów z każdego końca świata.

Doświadczeni pracownicy i najbardziej nowoczesna technika gwarantują 
bezkolizyjny przebieg całego procesu. Pełna logistyka, która gwarantuje stałe 
zaopatrzenie przyczynia się do pełnego zadowolenia naszego klijenta.

Aby w każdej chwili punktualnie i niezawodnie zagwarantować zaopatrzenie, 
zespół Ahmerkamp pracuje od lat z doświadczonymi grupami logistyków. 
Nasze spedycje, z którymi od lat współpracujemy, jak i również nasze własne 
ciężarówki są odpowiedzialne za odbiór produktów w porcie, ich transport do 
siedzib i końcową dostawę do naszych klientów.
W ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko bezpośrednio i bezpiecznie 
dostarczać nasze produkty, ale również możemy przeprowadzić identyfikację 
dokumentów w całym przebiegu procesu dostaw.

NIEZAWODNOŚĆ

Niezawodność



MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie



AHMERKAMP VECHTA

TEL. (0 44 41) 9 50 -0
FAX (0 44 41) 9 50 -122
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FAX (0 25 82) 66 33 -50
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TEL. (05 11) 89 83 88 -0
FAX (05 11) 89 83 88 -50

WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE | INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE


