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Folwark® – starannie dobrany
smak od blisko 25 lat
Marka Folwark® powstała w 1991 r. jako niewielka wytwórnia sosów, w rodzinnej firmie Włodzimierza
i Anny Kotaniec. Początkowo, zatrudniając kilka osób, zajmowała się jedynie produkcją majonezu.
Podczas swojej blisko 25-letniej działalności, portfolio marki Folwark® wzbogaciło się o wiele
doskonałych produktów.
Łukasz Kotaniec
Członek zarządu Kotaniec spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
W drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia był dość ubogi dostęp do
różnych popularnych, podstawowych artykułów spożywczych, takich jak
chociażby majonez, o ketchupie czy innych sosach nawet nie wspominając.
Moi rodzice prowadzili wówczas sklep spożywczy i majonez był w ich asortymencie produktem deficytowym. Tata, zainspirowany ogłoszeniem w gazecie
o sprzedaży urządzenia do produkcji majonezu i musztardy, zainteresował się bliżej tematem. Szybko podjął
decyzję o zakupie tych urządzeń i rozpoczęciu, początkowo chałupniczego, wytwarzania majonezu

Grillowanie jest pasją rodziny Kotaniec
– efektem jest doprowadzony niemal do perfekcji sos barbecue do żeberek z grilla oparty
na prawdziwych powidłach.
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Dressing 1000 wysp, Ketchup premium i inne.

Zamówienia: bok@folwark.com.pl, tel. 48 6744118 lub 48 6744900
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„Obserwujemy otoczenie i uczymy się cały

Od 1.01.2015 r. założyciele przekształcili
organizację na bazie majątku dotychczasowego Gospodarstwa Produkcyjno-Handlowego
FOLWARK w spółki: produkcyjną, handlową i magazynową. Każda z nich jest całkowicie kontrolowana przez członków rodziny Kotaniec. Spółką
FBH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, będącą naturalną kontynuatorką działalności produkcyjnej dawnego
Folwarku, zarządza Łukasz Kotaniec. Działalność
handlowa i dystrybucyjna zarządzana jest przez
całą rodzinę w spółce pod nazwą Kotaniec
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, która jest też upoważniona do
korzystania z praw do marki Folwark®. Spółka
magazynowa Brick-N-Mortar zarządzana jest
przez Piotra Kotańca.

