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Mistrz stolarstwa
dostępny od zaraz.

Ambitne projekty
wymagają
najnowocześniejszych
technologii.

Masterwood w fabryce
Classen-Pol.

Linia lakiernicza
skrojona na miarę.
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Mistrz stolarstwa
dostępny od zaraz.
Brak odpowiednio
wykwalifikowanego personelu
coraz bardziej daje się we
znaki producentom z branży
drzewnej.

Linia lakiernicza
skrojona na miarę.
Nowa linia lakiernicza w firmie
Bertrand, producenta wysokiej
jakości okien i drzwi, została
zaprojektowana przez Finiture.

Ambitne projekty
wymagają
najnowocześniejszych
technologii.
Nowa linia lakiernicza
w firmie Specjalizująca się
w produkcji nowoczesnych
okien drewnianych firma
CDM sp. z o.o. z siedzibą
w Suwałkach co roku
odnotowuje dwucyfrowy wzrost
sprzedaży.

Masterwood w fabryce
Classen-Pol.
Elastyczna, w pełni
automatyczna i niezawodna
linia do produkcji drzwi w
ruchu ciągłym, zintegrowana
z innymi maszynami, idealnie
dopasowana do warunków
fabryki.

ITA/Finiture
systemy lakiernicze dla
wymagających.
Co zrobić, aby lakierowanie
okien i drzwi przebiegało
w sposób wydajny,
energooszczędny i
gwarantujący najwyższą jakość
wykończenia?
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Podczas tegorocznego
Konwentu Stolarki w
Niepołomicach sporo

mówiło się o trudnościach
związanych z zatrudnieniem
wysoko wykwalifikowanych
pracowników, którzy potrafi-
liby sprostać oczekiwaniom
rynku i zagwarantować wyso-

ką jakość produktu końcowe-
go. Od poruszenia tego waż-
nego zagadnienia rozpoczął
swoją prezentację Andrzej
Głuchowski, prezes firmy ITA,
która od lat zajmuje się dys-
trybucją włoskich maszyn do
produkcji okien i drzwi w Pol-
sce.

Era wybitnych
rzemieślników
dobiega końca

– Coraz więcej zakładów
boryka się z trudnościami w
znalezieniu stolarzy, którzy
mogą się pochwalić dużym

doświadczeniem i wiedzą –
podkreślił Andrzej Głuchow-
ski. – Mistrzów, którzy potra-
fią tworzyć okna najwyższej
jakości. Doskonałych rze-
mieślników jest coraz mniej,
a na ich miejsce nie przycho-
dzą młodzi, którzy często nie
są zainteresowani mozolnym
poznawaniem tajników tego
rzemiosła. Albo nie zdążyli
jeszcze nabyć odpowiednie-
go doświadczenia.

Przedstawiciel firmy ITA
zwrócił także uwagę na fakt,
że obecny rynek narzuca pro-
ducentom ogromną różno-
rodność typów okien, a pro-
dukcja każdego kolejnego
wzoru wiąże się z nowymi in-
westycjami.
– Pamiętam czasy, kiedy na
rynku polskim pojawiły się
okna JV68. To była prawdzi-
wa rewolucja – wspominał

Andrzej Głuchowski. – Później
weszły modele 78 a następ-
nie 92, w których gustowali
bardziej zamożni klienci. W
kolejnych latach stały się one
dostępne w rozmaitych wa-
riantach: różniących się roz-
miarem i sposobem wykoń-
czenia. Kiedy polskie firmy
zaczęły eksportować swoje
wyroby na rynek zachodni,
doszły się jeszcze nowsze
wzory i projekty, dostosowa-

ne do oczekiwań zagranicz-
nych klientów. Jak zatem
sprostać tej różnorodności,
skoro przezbrajanie maszyn
na nowy produkt generuje
przestoje, a fachowców zdol-
nych do zachowania powta-
rzalnej jakości po prostu bra-
kuje?

Oto pytanie, z którym dziś
musi zmierzyć się wiele firm
produkujących okna i drzwi.

MISTRZ STOLARSTWA
DOSTĘPNY OD ZARAZ.

Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu
coraz bardziej daje się we znaki producentom z
branży drzewnej. Rozwiązaniem tego problemu
może być inwestycja w wysokiej jakości
maszyny CNC, które pozwalają na maksymalną
automatyzację całego procesu produkcji, a w
efekcie – znaczne podniesienie wydajności pracy.

Tekst: Aleksandra Lamek
Wydawnictwo: Kurier Drzewny

Centra obróbcze SAOMAD
pozwalają na lepszą organizację
pracy i w efekcie zwiększenie jej

wydajności.
Fot. ITA

Centra obróbcze
SAOMAD pozwalają na

lepszą organizację pracy
i w efekcie zwiększenie
jej wydajności. Fot. ITA

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA DLA
PRODUCENTÓW
OKIEN



ITA MASZYNY stolarka otworowa ITA MASZYNY stolarka otworowa6 7

Klienci bowiem coraz częściej
oczekują wysokiej jakości, a
konkurencja jest tak duża,
że nie ma miejsca na błędy i
niedociągnięcia w tej kwestii.
Niezbędne są zatem rozwią-
zania, które gwarantują, że
proces produkcji zawsze bę-
dzie na równie wysokim po-
ziomie.

Czas na technologie
przyszłości

– Rynek wymusza ciągły roz-
wój, nie ma możliwości, by
zrobić krok wstecz, bo wtedy
traci się klientów – zapewniał
Andrzej Głuchowski. – Dlate-
go rozwiązaniem problemów,
o jakich tu mówiłem, jest au-
tomatyzacja produkcji i zain-
westowanie w innowacyjne
technologie.

Takie „technologie przyszło-
ści” to specjalność włoskiej
firmy SAOMAD, którą na pol-
skim rynku reprezentuje ITA.
– SAOMAD to konstruktorzy
maszyn, którzy uważnie ob-

serwują rynek, oczekiwania
producentów, a jednocześnie
nie obawiają się realizować
odważnych pomysłów. Są
otwarci na wszelkie nowinki
techniczne – podkreślał An-
drzej Głuchowski.

Podczas prezentacji można
było dowiedzieć się więcej o
flagowej linii SAOMAD – ob-
rabiarkach CNC Woodpecker,
które powstały w odpowiedzi
na wymagania producentów
okien w stosunku do kon-
struktorów nowoczesnych
maszyn do obróbki drewna.

Niewątpliwymi zaletami tych
urządzeń jest oszczędność
energii, obniżenie kosztów
produkcji i podniesienie jej
elastyczności, a także łatwość
obsługi. – Dzięki zastosowa-
niu najnowszych rozwiązań
technologicznych, maszyny
Woodpecker mogą być pod
koniec zmiany załadowane
80 elementami i zaprogramo-
wane na samodzielną pracę,
a gdy ta będzie skończona,
maszyna po prostu wyśle po-

wiadomienie na telefon wła-
ściciela. To bardzo wygodna
opcja, która sprawia, że nie
trzeba ciągle doglądać pro-
cesu produkcji – przekonuje
Andrzej Głuchowski.

Warto również wspomnieć
o tym, że załadunek wyko-
nywany jest przez jednego
operatora, który ma czas,
żeby np. skleić gotowe okna
schodzące z maszyny albo
zająć się przygotowywaniem
kolejnego załadunku. Takie
rozwiązanie zwiększa wydaj-
ność pracownika. Istotną za-
letą tych obrabiarek jest ma-
gazynek narzędziowy zdolny
pomieścić od 30 aż do 200
elementów. – Jedna z firm w
Polsce korzystająca z maszy-
ny Woodpecker ma na niej
zaprogramowanych 21 róż-
nych systemów okiennych, z
możliwością przezbrojenia w
zaledwie kilka minut – mówi
Andrzej Głuchowski. – To
pokazuje, jak bardzo można
podnieść wydajność produk-
cji, inwestując w odpowiednie
technologie.

Wydajność maszyny
dostosowana do
indywidualnych
potrzeb

Maszyny SAOMAD są dostęp-
ne w kilku różnych wersjach,
które różnią się wydajnością.
Centrum obróbcze Wood-
pecker Just umożliwia wy-
produkowanie przed jednego
operatora od 12 do 15 okien
na dzień, z dużą szybkością i
z dużą dokładnością. Z kolei
Woodpecker 60 to najbar-
dziej rozbudowana maszyna,
propozycja dla dużych fabryk,
zapewniająca maksymalną

wydajność, elastyczność pro-
dukcji, a jednocześnie dosko-
nały efekt końcowy, szcze-
gólnie przy produkcji okien o
dużych wymiarach.

– Oferowane przez firmę
SAOMAD maszyny są naj-
lepszym przykładem inno-
wacyjności, która pomaga
przedsiębiorcom w rozwoju
ich firm. Pozwala zwiększać
wydajność i gwarantuje po-
wtarzalną najwyższą jakość
wyrobów – niczym najlepszy
mistrz stolarstwa – podsumo-
wuje Andrzej Głuchowski.

Maszyny CNC
Woodpecker
powstały
w odpowiedzi
na wymagania
producentów
okien
w stosunku do
konstruktorów
nowoczesnych
maszyn do
obróbki
drewna.
Fot. ITA

Podczas Konwentu Stolarki można było
wziąć udział w prezentacji maszyn

SAOMAD, którą poprowadził Andrzej
Głuchowski z firmy ITA.

Fot. ITA

Maszyny Woodpecker mogą być pod koniec zmiany
załadowane 80 elementami i zaprogramowane na
samodzielną pracę. Fot. ITA



Z NAMI
TWÓJ
BIZNES
SIĘ UDA.

www.ita.pl



ITA MASZYNY stolarka otworowa ITA MASZYNY stolarka otworowa10 11

LINIA LAKIERNICZA
SKROJONA NA MIARĘ.

Nowa linia lakiernicza w firmie Bertrand,
producenta wysokiej jakości okien
i drzwi, została zaprojektowana przez
Finiture, włoską markę reprezentowaną
w Polsce przez firmę ITA, w taki
sposób, by jak najpełniej dostosować
się do bieżących wymagań i potrzeb
zakładu. - Zależało nam na tym, by ta
inwestycja gwarantowała powtarzalność
doskonałego efektu końcowego przy
zachowaniu jak najwyższej wydajności
produkcji – mówi Dawid Kulon, kierownik
ds. organizacyjno-technicznych w firmie
Bertrand.

Tekst: Aleksandra Lamek
Wydawnictwo: Kurier Drzewny

Elastyczne
dopasowanie do
potrzeb klienta

Firma Bertrand z Luzina zaj-
muje się produkcją m.in.
okien, drzwi, rolet, systemów
tarasowych czy bram garażo-
wych. Portfolio marki jest nie-
zwykle bogate, a szczególne
miejsce zajmują w nim wyso-
kiej jakości drewniane okna.
Wykonane z najlepszych su-
rowców (sosna, dąb, sapeli,
meranti, modrzew syberyjski i
wiele innych), po etapie kleje-

nia ram i szlifowania, zostają
pokryte odpowiednio dobra-
nymi powłokami lakierniczy-
mi. Aby proces ten przebiegał
bez zarzutu i gwarantował
atrakcyjny wizualnie efekt
końcowy, a także wysoką ja-
kość powłoki, niezbędna jest
zaawansowana technologicz-
nie linia lakiernicza. Dlatego
firma Bertrand zdecydowała
się na jej zakup.

- Myśląc o tej inwestycji w
sposób perspektywiczny,
chcieliśmy, by wyprzedzała
ona nasze bieżące potrze-

by – podkreśla Dawid Kulon,
kierownik ds. organizacyjno-
-technicznych w firmie Ber-
trand. - Wiedzieliśmy od po-
czątku, że przede wszystkim
zależy nam na takim rozwią-
zaniu, które umożliwi malo-
wanie okien o wymiarach do
4x3,5 metra. Firma Finiture,
z którą mieliśmy już okazję
współpracować, podeszła do
naszych potrzeb w sposób
elastyczny i bardzo otwarty,
co zaowocowało stworze-
niem linii dopasowanej ściśle
do naszych wymagań.

Poprosze podpis pod
zdjęciem, Poprosze
podpis pod zdjęciem,
Poprosze podpis pod
zdjęciem

Poprosze podpis pod
zdjęciem, Poprosze

podpis pod zdjęciem,
Poprosze p odpis pod

zdjęciem

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W FIRMIE BERTRAND
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Bez błędów
i niedociągnięć

Nowa, zrobotyzowana linia
lakiernicza w zakładzie pro-
dukcyjnym firmy Bertrand
wyposażona została w dwa
obiegi – do podkładowania
oraz nakładania warstwy na-
wierzchniowej. Układ ze ska-
nowaniem przed wejściem
do komór lakierniczych jest
wysoce zaawansowany, dzię-
ki czemu system wcześniej
przygotowuje sobie linię
przejazdu okien, zgodnie z
wybranym i zastosowanym
programem. - Ważną zaletą
jest dla nas powtarzalność
wysokiej jakości efektu koń-
cowego, a ten można uzyskać
jedynie pracując na najnowo-
cześniejszych maszynach.
Roboty lakiernicze, które
oferuje firma Finiture, elimi-
nują możliwość wystąpienia
błędów i niedociągnięć, ja-
kie często spotyka się przy
korzystaniu z manualnych
linii lakierniczych. Nasze ro-
boty mają tyle nadgarstków,
że bez problemu poradzą
sobie z malowaniem wszyst-
kich elementów pod każdym
możliwym kątem – śmieje się
Dawid Kulon.
Niezwykle istotną zaletą no-
wej linii lakierniczej jest moż-
liwość szybkiego i sprawnego
przełączania kolorów farb. Te,
które zostaną zainstalowane
w pompach, są doprowadzo-
ne aż do poziomu listew za-
worowych w ramieniu robota.
Kiedy kończy się jedno zlece-
nie i trzeba rozpocząć nowe,
nie potrzeba dodatkowego

Dzięki systemowi odzyskiwania
wilgoci z komory suszarniczej proces

trwaok. 60 - 90 minut.
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czasu na zmianę koloru, a co
za tym idzie – nie generuje
się żadnych niepotrzebnych
przestojów, gdyż zmiana far-
by odbywa się w czasie prze-
jazdu kolejnej belki do malo-
wania. Trwa to bardzo krótko,
bo ok. 20 sekund. - To dla nas
ogromne ułatwienie, biorąc
pod uwagę fakt, że dysponu-
jemy obecnie szeroką gamą
kolorów. Klienci cenią sobie
różnorodność, zatem musimy
im ją zapewnić. Dzięki roz-
wiązaniu zaprojektowanemu
przez Finiture jedyne, co musi
zrobić pracownik, to przygo-
tować odpowiednią farbę w
pompie, a z całą resztą pora-
dzą sobie roboty – przekonu-
je Dawid Kulon.

Spersonalizowane
rozwiązania dla
wyższej wydajności

Oba roboty są niezależne od
siebie i mogą działać w tych
samych lub dwóch różnych

programach. Warto też wspo-
mnieć o tym, że pracują one
w systemie trackingu, czyli
posuw podajnika łańcucho-
wego skorelowany jest z tem-
pem pracy robotów, a więc
malowanie odbywa się nieja-
ko w locie. Nie ma tu mowy o
żadnych pomyłkach – wszyst-
ko odbywa się w sposób zau-
tomatyzowany.

Kolejnym bardzo przydatnym
rozwiązaniem jest system
odciągu wilgoci z powietrza
cyrkulującego w komorze su-
szarniczej. To samo powietrze
jest wykorzystywane ponow-
nie do suszenia pomalowa-
nych elementów, a efektyw-
ność tej linii sprawia, że okna
nie potrzebują dodatkowego
czasu na wyschnięcie i unika
się przestojów. Cały cykl trwa
ok. 60-90 minut, w zależno-
ści od ilości powłok, po czym
pomalowane okno zostaje
przekazane do kolejnych eta-
pów produkcji, m.in. szklenia

i okuwania. W ciągu jednej
zmiany nowa lakiernia umoż-
liwia pomalowanie około 100
dwuskrzydłowych okien.

Precyzyjne dostrajanie
gwarantuje najlepszy
efekt

- Linię uruchomiliśmy rok
temu i działa bardzo spraw-
nie – przekonuje Dawid Ku-
lon. - Przez około 2 miesiące
po uruchomieniu serwisanci
z Włoch przyjeżdżali do nas,
by wyregulować wszystko,
co według nas mogło działać
jeszcze lepiej i efektywniej.
To takie precyzyjne szwajcar-
skie dostrajanie. Dziś, mając
wiedzę, którą nam przekazali,
sami jesteśmy w stanie mody-
fikować i dostrajać cykle pra-
cy robotów. A w razie jakich-
kolwiek problemów mamy
wsparcie serwisu Finiture:
przydzielono nam jednego,
konkretnego technika, który
doskonale zna naszą linię i

wie, w jaki sposób działa oraz
może się do niej zdalnie pod-
łączyć, zatem jest w stanie
niezwłocznie nam pomóc. To
bardzo ważne, że serwis jest
również dostosowany do in-
dywidualnego klienta i otwar-
ty na wszystkie jego potrzeby
i wątpliwości.

- Muszę przyznać, że jeste-

śmy bardzo zadowoleni z na-
szej nowej inwestycji. Z firmą
Finiture znamy się nie od dziś,
w drugim zakładzie w Luzi-
nie funkcjonowały dwie linie
lakiernicze tej firmy, które
sprawowały się bez zarzutu.
Mieliśmy nadzieję, że uda się i
tym razem stworzyć wspólnie
serię rozwiązań, które będą
skonfigurowane pod nasze

indywidualne potrzeby, i tak
właśnie się stało. Dzięki no-
wej inwestycji możemy nie
tylko pozwolić sobie na efek-
tywne malowanie okien, za-
chowując za każdym razem
tak samo doskonałe rezultaty
w jeszcze krótszym czasie,
ale także sprawnie testować
nowe rodzaje systemów farb
– podsumowuje Dawid Kulon.

Nowa linia lakiernicza w firmie Bertrand została
zaprojektowana w ten sposób, by gwarantować powtarzalność
doskonałego efektu końcowego w całej produkcji okien.



REKLAMA BERTRANDA?
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Firma CDM Sp. z o.o. to
nowoczesne przedsię-
biorstwo produkcyjne,

działające w Suwałkach na
terenie Suwalskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej, w
obszarze najbardziej uprze-
mysłowionej części miasta
i przy trasie międzynaro-
dowej Via Baltica, łączącej
Kraje Nadbałtyckie z Euro-
pą Środkową i Zachodnią.
Spółka oparta jest wyłącznie
na polskim kapitale, właści-
cielami przedsiębiorstwa są
absolwenci Wydziału Tech-
nologii Drewna przy SGGW
w Warszawie. - CDM działa
na rynku od sierpnia 2000r.,
a jej podstawowym rodzajem
działalności jest produkcja
okien i drzwi drewnianych –
mówi Andrzej Kundzicz, kie-
rownik działu sprzedaży w
firmie CDM. -W ofercie mamy
zarówno tradycyjne okna
drewniane, okna drewniano-

-aluminiowe, jak również no-
woczesne okna ThermlighT,
które wprowadziliśmy do
sprzedaży w zeszłym roku.

Pałac Kultury i Nauki,
Muzeum Chopina i...
wiele innych

Jednym z najnowszych, a za-
razem najbardziej spektaku-
larnych zadań, jakich podjęła
się firma CDM, jest wymiana
okien w Pałacu Kultury i Na-
uki w Warszawie. - Nie ukry-
wamy, że to dla nas poważne
wyzwanie, zwłaszcza, że in-
westycja realizowana jest w
systemie „zaprojektuj i zbu-
duj”, a całość budynku jest
pod nadzorem konserwatora
zabytków. Konieczne było za-
projektowanie okien na wzór
istniejących, wykonanie pro-
jektu budowlanego i uzyska-
nie niezbędnych pozwoleń, w
tym akceptacji konserwatora

AMBITNE PROJEKTY
WYMAGAJĄ
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
TECHNOLOGII.

Specjalizująca się w produkcji nowoczesnych okien
drewnianych firma CDM Sp z o.o. z siedzibą w Suwałkach
co roku odnotowuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Aby
sprostać wszystkim zleceniom i utrzymać wysoką jakość
produktów, właściciele przedsiębiorstwa zdecydowali się
na zakup maszyny CNC Woodpecker 30 włoskiej marki
SAOMAD. Została ona dostarczona przez polskiego
dystrybutora maszyn do obróbki drewna, firmę ITA.

Tekst: Aleksandra Lamek
Wydawnictwo: Kurier Drzewny

zabytków i otrzymanie po-
zwolenia na budowę – wyja-
śnia Andrzej Kundzicz.

Ta niezwykła inwestycja obej-
muje wykonanie i wymianę
ponad 700 sztuk nowych
okien i parapetów z drewna
dębowego oraz renowację
ponad 160 istniejących okien.
Całość zadania jest sporym
wyzwaniem logistycznym, a
firma CDM musiała zmierzyć
się nie tylko z zaprojektowa-
niem oraz wykonaniem okien,
co wymaga pozyskania du-
żej ilości drewna dębowe-
go odpowiedniej jakości, ale
także demontażem starych
i wstawieniem wyproduko-
wanej przez siebie stolarki.
- Dodatkowo wykonujemy
renowację niektórych okien
oraz przeprowadzamy prace
budowlano-wykończeniowe.
Niewątpliwym utrudnieniem
jest prowadzenie prac na wy-
sokości podczas normalne-
go funkcjonowania budynku.
Zakończenie wymiany stolar-
ki planowane jest na połowę
2021 roku, a obecnie jeste-
śmy w połowie prac – mówi
Andrzej Kundzicz.

Ale to nie jedyna ambitna re-
alizacja, jakie można znaleźć
w portfolio suwalskiej firmy.
Inne z nich to m.in. Kampus
Uniwersytetu w Białymstoku,
Muzeum Fryderyka Chopina
w Żelazowej Woli czy biało-
stocki Pałac Beckera. - Każde
z tych zleceń wymagało spo-
rego zaangażowania. Jednak
wydaje mi się, że Muzeum
Fryderyka Chopina było dla
nas jednym z najtrudniej-
szych wyzwań. Była to pierw-
sza realizacja, podczas której

MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
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nasza firma musiała zmierzyć
z wykonaniem i montażem
sporej ilości fasad szklanych
w konstrukcji słupowo ryglo-
wej, gdzie słupy wykonane są
z drewna daglezja. W tamtym
czasie zakup drewna dagle-
zja w odpowiedniej ilości i w
odpowiednim terminie przy-
sparzał masę kłopotów, ale
w sumie całość fasad udało
się wykonać w zakładanym
terminie – wspomina Andrzej
Kundzicz.

Pełna automatyzacja
obróbki dla
najwyższej wydajności

Przy zakrojonych na tak dużą
skalę zleceniach trudno się
dziwić, że firma CDM nie-
ustannie inwestuje w rozwój
swojego parku maszynowe-
go. Dwa lata temu podjęto
decyzję o zakupie maszyny
Woodpecker 30 od włoskiej
marki SAOMAD, której dys-
trybutorem w Polsce jest fir-
ma ITA. - Kluczowe było dla
nas uzyskanie odpowiedniej
wydajności i jakości w sto-
sunku do ceny maszyny –
podkreśla Andrzej Kundzicz.
- Przeanalizowaliśmy wie-
le ofert, odwiedziliśmy kilku
producentów maszyn oraz
uczestniczyliśmy w targach,
gdzie wystawiali się produ-
cenci maszyn, tak aby mieć
jak największą wiedzę na te-
mat istniejących rozwiązań.
Na tej podstawie określiliśmy
swoje potrzeby i ogłosiliśmy
konkurs ofert. Firma Saomad
spełniła wszystkie nasze wy-
magania, a zaproponowana
cena była najatrakcyjniejsza.
Dodam również, że w tym sa-
mym czasie zakupiliśmy jed-
nowrzecionowe pięcioosiowe
centrum CNC firmy Master-
wood.

SAOMAD Woodpecker 30 to
wielowrzecionowe centrum

obróbcze CNC, gwarantujące
pełną automatyzację obróbki
z dużą precyzją i powtarzal-
nością. - Maszyna ta pozwa-
la na wykonywanie komplet-
nych elementów okiennych
z niedostępną dla nas do
niedawna jakością i szybko-
ścią. Obecnie wykonujemy
na niej elementy wszystkich
oferowanych przez naszą
firmę systemów okiennych
i drzwiowych, w tym także
nowego innowacyjnego sys-
temu okiennego ThermlighT
– wyjaśnia Andrzej Kundzicz.

Jednak, jak w każdym tego
typu dużym projekcie inwe-
stycyjnym, pewne rzeczy wy-
magają udoskonalenia albo
zmiany pierwotnych założeń.
- Tak samo było w naszym
przypadku. Musieliśmy do-
pracować wspólnie ze spe-
cjalistami z firmy SAOMAD,
przy pomocy firmy ITA, po-
szczególne rozwiązania, tak
aby wydajność maszyny była
zgodna naszymi oczekiwania-
mi – mówi Andrzej Kundzicz.
- Serwis firmy ITA zawsze
był i jest do naszej dyspo-
zycji, dzięki czemu mamy
pewność, że w przypadku
jakiegokolwiek problemu nie
będziemy musieli się z nim
borykać sami.

Zakup maszyny Woodpec-
ker 30 okazał się strzałem w
dziesiątkę i pomógł w pod-
niesieniu wydajności całego
procesu produkcji w firmie
CDM. - Nie wiem, jak byśmy
w tej chwili dali bez niej radę,
tym bardziej, że rokrocznie
notujemy dwucyfrowy wzrost
sprzedaży. Ponadto nasi sta-
li klienci sami zgłaszają nam,
że zauważyli znaczny wzrost
jakości naszych wyrobów –
podkreśla Andrzej Kundzicz.

To oczywiście nie koniec in-
westycji, jakie ma w planach
firma CDM. Park maszynowy

jest stale wzbogacany o naj-
nowocześniejsze maszyny,
które usprawniają produkcję
okien i gwarantują ich naj-
wyższą jakość. - Niedawno
zakupiliśmy nową strugar-
kę czterostronną WEINING,
polewarkę do impregnacji
przelotowej elementów, pole-
warkę do podładowania prze-
lotowego elementów, prasę
do ram i wiele innych. Obec-
nie myślimy o zakupie drugiej
maszyny typu SAOMAD Wo-
odpecker, a także nowej linii
lakierniczej wyposażonej w
roboty lakiernicze – mówi An-
drzej Kundzicz.

Poprosze
podpis pod
zdjęciem,
Poprosze

podpis pod
zdjęciem,
Poprosze

podpis pod
zdjęciem
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ITA / FINITURE:
SYSTEMY LAKIERNICZE
DLA WYMAGAJĄCYCH.

Specjalizująca się w produkcji nowoczesnych
okien Co zrobić, aby lakierowanie okien
i drzwi przebiegało w sposób wydajny,
energooszczędny i gwarantujący najwyższą
jakość wykończenia? Odpowiedzi na to pytanie
zna włoska marka Finiture, którą w Polsce
reprezentuje firma ITA

Tekst: Aleksandra Lamek
Wydawnictwo: Kurier Drzewny

Rozwiązania
dopasowane do
potrzeb każdego
klienta

O tym, że sprawnie dzia-
łająca lakiernia to kluczo-
wa część każdego zakładu
produkującego wysokiej
jakości okna i drzwi, moż-
na było się przekonać pod-
czas prezentacji Andrze-
ja Głuchowskiego z firmy
ITA podczas grudniowego
Konwentu Stolarki w Nie-
połomnicach. ITA jest pol-
skim dystrybutorem wło-
skiej marki Finiture, która
słynie z innowacyjnych roz-
wiązań w dziedzinie lakier-
nictwa.

Firma ta powstała w latach

50. w Padwie, a dzięki dy-
namicznemu rozwojowi
stała się liderem w kon-
struowaniu i produkcji linii
do pokrywania materia-
łami lakierniczymi przed-
miotów z litego drewna i
innych komponentów. Fi-
niture wyróżnia na tle kon-
kurencji wyjątkowa zdol-
ność do dostosowywania
się do potrzeb klientów
poprzez projektowanie,
konstruowanie i wdrażanie
spersonalizowanych linii la-
kierniczych. W portfolio tej
włoskiej firmy znajdziemy
rozwiązania od pojedyn-
czej kabiny lakierniczej do
dużych, zrobotyzowanych
systemów. Warto również
wspomnieć o tym, że Fini-
ture posiada profesjonalne

laboratorium, gdzie oprócz
testowania nowych ma-
szyn odbywają się próby
bezpośrednio na elemen-
tach dostarczonych przez
klientów.

Polacy chcą
inwestować w nowe
technologie

Chęć nieustannego rozwo-
ju i zamiłowanie do inno-
wacyjnych technologii to
ważne cechy każdej firmy,
która pragnie zdobywać
nowe rynki i wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom
klientów. Co ciekawe, dziś
w Polsce coraz więcej
przedsiębiorstw inwestuje
w bardzo zaawansowane,
nowoczesne maszyny –

i nie są to tylko duże firmy
ze znacznym kapitałem,
ale często także te mniej-
sze, kilkunastoosobowe.

- Jeszcze 10 lat temu moi
klienci podróżowali do np.
Włoch, żeby tam podejrzeć
nowe rozwiązania – mówił
podczas Konwentu Stolarki
Andrzej Głuchowski. - Dziś
coraz częściej spotykam
się z sytuacją, że przedsta-
wiciele firm zagranicznych
przyjeżdżają do Polski i od-
wiedzają tutejsze firmy, bo
są one wyposażone w naj-
nowocześniejsze maszy-

ny. Staliśmy się krajem, w
którym przedsiębiorcy nie
boją się nowinek technicz-
nych i chcą je wdrażać w
swoich zakładach.

Jak zatem podejść do te-
matu modernizacji lakierni,
by efektem jej pracy były
okna spełniające wszystkie
wymogi klienta pod wzglę-
dem jakości? I jak sprawić,
by lakierowanie okien stało
się jeszcze bardziej wydaj-
ne, szybkie i bezproblemo-
we?

- Każda firma produkująca

okna drewniane ma swoje
wymagania. I do tych wy-
magań musimy się dosto-
sować. Dotyczą one za-
równo wymagań naszego
klienta związanego z jego
technologią produkcji, wy-
maganą wydajnością , ilo-
ścią pracowników i prze-
widzianego budżetu. Z
drugiej strony musimy ab-
solutnie słuchać dostaw-
ców lakierów i ich zaleceń
dotyczących czasów roz-
lewania się lakieru, para-
metrów suszenia itp. Pro-
ducenci lakierów dają nam
gwarancję, ale my musimy

Nowoczesne linie lakiernicze projektowane przez Finiture są
wyposażone w szereg udogodnień, które wpływają na szybkość i jakość

produkcji okien. Fot: ITA
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przestrzegać reżimu tech-
nologicznego. Potrzebna
jest więc współpraca klient
– producent lakierni - do-
stawca lakierów, aby po-
wstał projekt VIP, który
ma pasować i być akcep-
towalny finansowo. Każda
lakiernia, którą proponu-
jemy jest dla nas bardzo
ważna, tak jak ważna jest
dla naszego klienta – prze-
konuje Andrzej Głuchow-
ski.

Automatyzacja
to przyszłość
lakiernictwa

Jak w większości dziedzin
związanych z produkcją
okien, również w temacie
lakiernictwa dużą wagę
przywiązuje się ostatnio do
automatyzacji tego proce-
su. - Zautomatyzowana li-
nia lakiernicza gwarantuje
zupełnie inną, ulepszoną
organizację pracy – za-
pewnia Andrzej Głuchow-
ski. - Taka inwestycja ge-
neruje wiele dodatkowych
korzyści, chociażby zmi-
nimalizowanie uszkodzeń
przy przenoszeniu okien.

Nowoczesne linie lakier-
nicze projektowane przez
Finiture są wyposażone w
szereg udogodnień, które
wpływają na szybkość i ja-
kość produkcji okien. Mamy
tu np. system automatycz-
nego czyszczenia, bardzo
zaawansowaną i wydajną
komorę suszarniczą, możli-

wość automatycznej zmia-
ny kolorów, która gwaran-
tuje brak przestojów czy
system odzysku lakieru,
niezwykle ważny dla kwe-
stii oszczędności.

W portfolio Finiture nie-
mal każdy producent okien
może znaleźć odpowied-
nie dla siebie rozwiązanie:
systemy przenośników
podwieszanych, także w
technologii Power & Free
i podłogowych, kabiny la-
kiernicze suche, kabiny la-
kiernicze ze ścianą wodną
lub ciśnieniowe, systemy
odzysku farby, kompensa-
tory z odzyskiem ciepła,
maszyny do poziomej im-
pregnacji profili z suszar-
niami, a także tunele do
impregnacji już zmontowa-
nych okien. Finiture oferu-
je również tunele suszące
o niskim zużyciu energii
i klaryfikatory wody oraz
system automatycznego
lakierowania okien meto-
dą natryskową z robotem
antropomorficznym RAS.
Ta ostatnia opcja pozwa-
la na pełną automatyzację
lakierowania okien z ele-
mentami dwuwymiarowy-
mi, zapewniając za każdym
razem doskonałą jakość
efektu końcowego.

Warto dodać, że zroboty-
zowane systemy lakiero-
wania stają się na całym
świecie coraz bardziej po-
pularne, a przedsiębiorcy
podchodzą do nich z mniej-
szą dozą sceptycyzmu niż

jeszcze klika lat temu. Fini-
ture, idąc z duchem czasu,
wciąż rozwija i udoskonala
swoje maszyny. Coraz wię-
cej linii lakierniczych pra-
cuje z robotami , zapew-
niając najwyższy standard
jakości produkcji. Chociaż
większość systemów prze-
znaczona jest do malowa-
nia okien, w ofercie firmy
nie brakuje też produktów
dedykowanych innym wy-
robom, takim jak ramki,
trumny, meble i elementy
toczone czy też akcesoria:
uchwyty, gałki i nóżki do
mebli.

- Na całym świecie pracu-
je w tej chwili ponad 100
robotów Finiture, w Pol-
sce jest ich na razie 10,
ale jestem przekonany, że
ta liczba będzie się szyb-
ko zwiększać. Producenci
okien chętnie inwestują bo-
wiem w technologie, które
podnoszą wydajność pra-
cy, jednocześnie zapew-
niając idealną jakość, któ-
rej przestarzałe, manualne
linie lakiernicze często nie
są w stanie zagwarantować
– podsumowuje Andrzej
Głuchowski.

Poproszę podpis, Poproszę
podpis, Poproszę podpis,
Fot: ITA
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Fot: ITA
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LINIA PRODUKCYJNA
MASTERWOOD W FABRYCE
CLASSEN-POL.

Elastyczna, w pełni automatyczna i niezawodna linia
do produkcji drzwi w ruchu ciągłym, zintegrowana
z innymi maszynami, idealnie dopasowana do
warunków fabryki oraz uszyta na miarę potrzeb
wydajnościowych i finansowych - to marzenie
każdego nowoczesnego zakładu produkcyjnego.
Taka perełka znajduje się w zakładzie Classen-Pol w
Rybniku. .

Tekst: Alicja Bagnucka
Wydawnictwo: Kurier Drzewny

Wzakładzie Classen- na drugą, bowiem wszystko skaner źle przeczytałby pro
-Pol w Rybniku
wytwarzanych jest

800 tysięcy drzwi rocznie. Li-
nia produkcyjna Masterwood
przeznaczona jest głównie do
produkcji drzwi wewnętrz-
nych. Programowaniem tej
części produkcji zajmuje się
tylko jedna osoba. Wszystko
jest przygotowywane wcze-
śniej, a operator wybiera tyl-
ko odpowiedni program z li-
sty i odbiera gotową paletę z
wyrobami.

Prędkość
i niezawodność

- Największymi walorami tej
linii, zaprojektowanej i wyko-
nanej przez firmę Masterwo-
od, są prędkość maszyn i brak
konieczności przenoszenia
elementów z jednej maszyny

odbywa się w przelocie. To
umożliwiło nam poprawę ja-
kości produkcji i zmniejszenie
liczby uszkodzeń. Zdecydo-
waliśmy się na to rozwiązanie,
aby usprawnić proces pro-
dukcyjny -podkreśla Marek
Pakuła, szef działu drzwi w
firmie Classen-Pol.
Każdorazowe wzięcie mate-
riału w rękę przez pracownika,
niezależnie od tego, czy będą
to gotowe drzwi, czy inne ele-
menty, to strata czasu i energii
operatora, a co najważniejsze
- ryzyko wystąpienia błędów.
Automat się raczej nie pomy-
li. Wszystkie błędy, jakie mo-
głyby się wydarzyć na linii, są
sygnalizowane automatycz-
nie. Zatrzymanie całego pro-
cesu nastąpić mogłoby tylko
wtedy, gdyby nie zgadzały
się parametry jakościowe lub

-
gram.
Linia jest bardzo elastyczna i
szybka oraz, co ważne, wpa-
sowana w istniejący ciąg pro-
dukcyjny. Przed nią znajduje
się maszyna frezująca zamki i
zawiasy, skąd element wędru-
je na linię i wysyłany jest auto-
matycznie do jednej z dwóch
maszyn - tej, która akurat jest
wolna. Jest to proces dyna-
miczny. Na końcu odbywa się
sztaplowanie gotowych ele-
mentów.
- Podkreśliłbym też jej nie-
zawodność - mówi Andrzej
Głuchowski, prezes firmy ITA
będącej dostawcą urządze-
nia do fabryki Classen-Pol i
dystrybutorem maszyn marki
Masterwood na Polskę. - Przy
wielkości produkcji, jaką za-
kłada Classen-Pol, nie można
pozwolić sobie na najmniej-

ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE
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szy przestój. Dlatego linia zo-
stała zaprojektowana zgodnie
z tym wymaganiem. Gwaran-
tuje pracę w ruchu ciągłym,
a jednocześnie wykonywanie
drzwi na jednostkowe zlece-
nia. Co ważne, na linii moż-
na wytwarzać poszczególne
egzemplarze równolegle na
dwóch maszynach. To daje
pełną elastyczność w zakre-
sie krótkich serii i umożliwia
wykonywanie jednostkowe
drzwi - innych od poprzed-
nich i następnych w ciągu
produkcyjnym - dodaje.
Maszyny połączone są w cza-
sie realnym z centralą Master-
wood we Włoszech i w każ-
dym momencie, po prośbie
serwisanta lub operatora, na
bieżąco sprawdza się stan ich
pracy. Dzięki dostępowi on-li-
ne włoscy inżynierowie mają
stały podgląd tego, co aktual-
nie się dzieje i wiedzą czy nie
wystąpiły błędy, które wyma-
gałyby interwencji.
- Za serwis urządzeń odpo-
wiedzialny jest nasz dystry-
butor - firma ITA, która ma
dobrych techników. Są przez
nas przeszkoleni i potrafią
rozwiązać każdy problem. W
razie potrzeby mamy bezpo-
średni kontakt i błyskawicznie
możemy udzielić odpowiedzi
na nurtujące ich pytania -
twierdzi Sandro Lancerotto z

firmy Masterwood.

Magazynek oraz
pozycjonowanie

Maszyny Masterwood mają
ciężki i solidny korpus. Wypo-
sażone są w stół z przyssaw-
kami oraz dodatkowo sys-
tem zdmuchiwania pyłu po
frezowaniu, dzięki czemu po
obróbce otrzymuje się czystą
powierzchnię.
- Maszyna obrabia materiał
w zależności od potrzeb da-
nego zamówienia. Wielkość
oraz model drzwi determino-
wane są zamówieniem i nie
trzeba zatrzymywać maszy-
ny, aby ją dopasować do no-
wego modelu, jaki zaraz znaj-
dzie się w polu obróbczym.

Można powiedzieć, że maszy-
na pozycjonuje się sama - za-
pewnia Marek Pakuła.
- W firmie Classen-Pol stan-
dardowo w magazynku znaj-
duje się 10 narzędzi i przy pro-
dukcji drzwi jest to całkowicie
wystarczające. Natomiast do-
starczyliśmy też takie maszy-
ny, w których zainstalowana
jest większa liczba narzędzi
pracujących wykonujących
bardziej skomplikowane ope-
racje. Są to firmy, które pro-
dukują np. drzwi zewnętrzne,
gdzie na tej samej maszynie
wycina się też kieszeń pod
zawias albo - z drugiej strony
drzwi - wykonywane są za-
wiasy wpuszczane. To wszyst-
ko odbywa się na jednej ma-
szynie. Wówczas magazynek

ITA proponuje taśmę
poziomą, która ewakuuje
pył i odpady maszyny na

kolejną taśmę, a następnie
materiał przenoszony jest
bezpośrednio do rębaka.

może zawierać 22 narzędzia i
4 niezależne agregaty, co daje
możliwość szybszej i bardziej
precyzyjnej pracy, podczas
której nie trzeba dokonywać
co chwilę zmian - tłumaczy
Andrzej Głuchowski.

Każda linia jest
niezwykła
Linię produkcyj-
ną Masterwood
komponuje się
zgodnie z potrze-
bami inwestora.
Minimalna wersja
zawiera jedną ma-
szynę, a maksy-
malna nawet 5 zespolonych
pracujących jednocześnie -
taka linia jest bardzo wydaj-
na. Średnio jedna maszyna na
linii wytwarza jedne drzwi w
ciągu 45 sekund. Prędkość tę
można zmieniać dodając ko-
lejne maszyny i dzieląc linię.

- Standardowa linia produkcji
nie istnieje. Każda jest inna,
bo każdy zakład ma indywi-
dualne potrzeby. Linia może
być wyposażona w różne
moduły, np. sortowanie, co
pozwala uzyskać pełną auto-

matyzację. Potrzeby te roz-
patrujemy także w kontekście
planów na przyszłość. Pyta-
my inwestora, w jakim stopniu
i w jakim zakresie przewidują
rozbudowę linii produkcyjnej.
Zastanawiamy się wspólnie
czy zostawić pewne gniaz-

da otwarte na przyszłość. W
przypadku centrów obrób-
czych istotny jest sposób mo-
nitorowania produkcji na linii
oraz podawania i odbierania
materiału. Dlatego dostar-
czamy też system, który jest

w stanie zlo-
kalizować kon-
kretne drzwi
w całym cią-
gu produkcyj-
nym. To nie są
proste rozwią-
zania, dlatego
warto przemy-
śleć ewentual-
ną rozbudowę

jeszcze przed postawieniem
pierwszej maszyny - podkre-
śla Sandro Lancerotto.
- Jako dostawcy maszyn pil-
nie słuchamy naszych klien-
tów i dzięki temu jesteśmy w
stanie dostarczyć dokładnie
taki wariant maszyny, jakiego

Linię produkcyjną Masterwood komponuje
się zgodnie z potrzebami inwestora.

NAJWIĘKSZYMI WALORAMI TEJ LINII,
ZAPROJEKTOWANEJ I WYKONANEJ

PRZEZ FIRMĘ MASTERWOOD, SĄ PRĘDKOŚĆ
MASZYN I BRAK KONIECZNOŚCI PRZENOSZENIA
ELEMENTÓW Z JEDNEJ MASZYNY NA DRUGĄ,

BOWIEM WSZYSTKO
ODBYWA SIĘ W PRZELOCIE.
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jektu podchodzimy w sposób
elastyczny, a dzięki duże-
mu doświadczeniu możemy
zaproponować najbardziej
optymalne rozwiązanie - za-
pewnia Andrzej Głuchowski.
- Czas potrzebny na projek-
towanie zależy od złożoności
samej linii. Średnio trwa 120
dni, jednak może się prze-
dłużyć nawet do roku. Trzeba
pamiętać o tym, że maszy-
na maszynie nie jest równa i
projektując oraz produkując
linię musimy pogodzić różne
wydajności, wziąć pod uwa-
gę rozmaitość wytwarzanych
rodzajów drzwi i specyficzne
warunki na hali - dodaje San-
dro Lancerotto.
- Rozmowy z producentem
rozpoczęliśmy w maju 2015
roku, już na koniec sierpnia je
sfinalizowaliśmy. W kolejnym
roku, w marcu, miały miejsce:
odbiór maszyn oraz urucho-
mienie i szkolenie przepro-
wadzone przez firmę ITA. O
wyborze tego dostawcy na

pewno w głównej mierze za-
decydowała elastyczność linii
oraz jej cena, a także dostęp-
ność maszyn, bo nie wszyst-
kie firmy wykonują tego typu
urządzenia i automatyzacje.
W przyszłym roku planuje-
my rozbudowę linii o kolejne
maszyny marki Masterwood.
Jesteśmy bardzo zadowoleni
z tej współpracy - podsumo-
wuje Marek Pakuła, Classen-
-Pol.

potrzebują. Inwestor planu-
je zakupy w odpowiedzi na
oczekiwania rynku. Od niego
zależy opłacalność całego
rozwiązania. To on planuje
produkcję, organizuje etap
pakowania itp. Naszym zada-
niem było takie zaprojekto-
wanie linii produkcyjnej, aby
Classen-Pol mógł produko-
wać pojedyncze sztuki drzwi
pod konkretne zamówienie w
warunkach produkcji ciągłej -
stwierdza Andrzej Głuchow-
ski.
Nie tylko w fabryce Classen-
-Pol działa linia produkcyjna
Masterwood. Pierwsze takie
rozwiązanie w Polsce zostało
dostarczone już w 2008 roku.
Firma chwali się też maszyną
do drzwi zainstalowaną w na-
szym kraju 25 lat temu, któ-
ra nadal pracuje na dwie lub
trzy zmiany.
- Jesteśmy firmą, która spe-
cjalizuje się wyłącznie w

konstruowaniu centrów ob-
róbczych, które stosowane
są najczęściej do produkcji
drzwi i okien.Obecnie kon-
centrujemy się na dostarcza-
niu usług w Europie, chociaż
jedną z naszych największych
inwestycji było dostarczenie
linii do firmy notowanej na
nowojorskiej giełdzie, która
wytwarza 5000 drzwi dzien-
nie. Polska to rozwojowy i
bardzo szybko rosnący rynek
sąsiadujący z wysokopro-
dukcyjnym regionem, jakim
jest obecnie północ Europy,
tj. Szwecja, Finlandia i Dania
-wyjaśnia Sandro Lancerotto.

Od projektowania
do rozbudowy

Bardzo ważną sprawą, o któ-
rej często zapomina się na
etapie projektowania linii,
jest kwestia odprowadzenia
odpadu. Liczba wycięć przy

produkcji drzwi potrafi być
bardzo duża i może stanowić
nawet 1/3 materiału. Dlate-
go ITA proponuje taśmę po-
ziomą, która ewakuuje pył i
odpady maszyny na kolejną
taśmę, a następnie materiał
przenoszony jest bezpośred-
nio do rębaka.
- Rozkład maszyn w samej li-
nii zależny jest od liczby urzą-
dzeń w całym ciągu produk-
cyjnym, dostępnego miejsca
na hali oraz umiejscowienia
np. rębaka. Do każdego pro-

Linia jest bardzo elastyczna
i szybka oraz, co ważne,
wpasowana w istniejący
ciąg produkcyjny. Przed
nią znajduje się maszyna
frezująca zamki i zawiasy,

skąd element wędruje na linię
i wysyłany jest automatycznie
do jednej z dwóch maszyn -
tej, która akurat jest wolna.
Jest to proces dynamiczny.

Na końcu odbywa się
sztaplowanie gotowych

elementów.
Maszyny Masterwood

mają ciężki
i solidny korpus.

Wyposażone są w stół
z przyssawkami oraz
dodatkowo system
zdmuchiwania pyłu

po frezowaniu, dzięki
czemu po obróbce

otrzymuje się czystą
powierzchnię.
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