O FIRMIE

SPIS TREŚCI

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1992 roku. Od początku byliśmy związani z branżą meblarską i przemysłem drzewnym.
Naszymi partnerami są znane na światowych rynkach firmy.
- w zakresie komponentów do mebli tapicerowanych współpracujemy z firmami OKE z Niemiec oraz DELAHOUSSE
z Francji.
- od początku naszej działalności reprezentujemy lidera śwaiatowego rynku frmę SPÜHL produkującą linie do produkcji
formatek sprężynowych. Dzięki współpracy z grupą GSG jesteśmy w stanie wyposażyć całą linię do produkcji materacy.
- w zakresie technologii cienkiego cięcia oraz pił taśmowych reprezentujemy austrackiego światowego lidera firmę
WINTERSTEIGER.
- oferujemy również naszym klientom serwis - ostrzenie i regenerację pił taśmowych. Usługi te wykonujemy na
najnowocześniejszych maszynach szwajcarskiej firmy ISELI, którą reprezentujemy na rynku polskim.

UPHOLSTERY - TAPICERKA
Komponenty
OKE - Profile meblowe i Goodside
Mechanizmy zagłówka
Delahousse - Pikowanie
Guziki do powlekania i urządzenia do montażu
Pasy tapicerskie
Filc - do materacy i mebli tapicerowanych
Wigofil i fibertex
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Maszyny
Spühl / Fides - Maszyny do prod. sprężyn
Maszyny do produkcji materacy
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WOODTECH - OBRÓBKA DREWNA

Group GmbH

Narzędzia i komponenty
Wintersteiger piły trakowe cienkotnące DSG
Wintersteiger piły taśmowe cienkotnące DSB
BSB piły taśmowe
Wypełniacze do ubytków w drewnie
Uchwyty kryształowe
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- Strona 12

Maszyny
Wintersteiger minitraki DSG
Wintersteiger piły taśmowe cienkotnące DSB
Wintersteiger TRC
Maszyny do produkcji parkietu GEBR. SCHRÖDER
Iseli
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a spühl brand

UPHOLSTERY - TAPICERKA

OKE - PROFILE MEBLOWE I GOODSIDE
- profile, sznury tapicerskie
- kedry tapicerskie
- listwy zamykające do zagłówków
- listwy zastępujące zamki suwakowe
- zaczepy do sprężyn w taśmach
- podkładki, stopki meblowe

MECHANIZMY ZAGŁÓWKA

Mechanizm zagłówka z długą blaszką

Mechanizm zagłówka z krótką blaszką

Mechanizm zagłówka

Nowość w ofercie
Listwy sprężynujące GOODSIDE dostępne w różnych
twardościach i szerokościach

Mechanizm zagłówka ze sprężynką

Każdy mechanizm jest dostępny w 3 wersjach: 90-135 stopni, 90-165 stopni i 90-180 stopni.
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UPHOLSTERY - TAPICERKA

DELAHOUSSE - PIKOWANIE

PASY TAPICERSKIE
Pasy elastyczne oparciowe i siedziskowe
o szerokości od 50 do 120 mm
i rozciągliwości od 0 do 100%.

GUZIKI DO POWLEKANIA I URZĄDZENIA DO MONTAŻU
Wysokiej jakości guziki ze stali nierdzewnej o średnicy od 15-28 mm i urządzenia do ich montażu.

FILC - DO MATERACY I MEBLI TAPICEROWANYCH
Filc o różnej granulacji od 300-1000 g/m²
- twardy, miękki
- formatki i rolki o różnych wymiarach

WIGOFIL I FIBERTEX
Wigofil w różnych kolorach i granulacji od 15 g/m², fibertex tłoczony i nietłoczony
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UPHOLSTERY - TAPICERKA

SPÜHL / FIDES - MASZYNY DO PRODUKCJI SPRĘŻYN
Produkcja sprężyn typu Bonnell
np. FT81, pełnoautomatyczna linia do produkcji i montażu formatek – fi 65-88mm, wysokość min. 55m i max.
190mm, do 80 sprężyn / minutę

MASZYNY DO PRODUKCJI MATERACY

Linia do klejenia: Automatyczna linia do klejenia materacy z termotopliwym klejem

Linie do pakowania materacy: Automatyczna linia do pakowania materacy

Produkcja sprężyn typu Pocket
FPC100 pełnoautomatyczna linia do produkcji węży bezkońcowych – fi 40- 75mm, wysokość w kieszeni
100-270mm, do 100 sprężyn / minutę

Linie do rolowania materacy: Automatyczna linia do prasowania, pakowania i rolowania materacy

Maszyny do obszywania borderów do pokrowca
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I wiele innych maszyn do produkcji materacy.

Maszyny do wszywania zamków do pokrowca
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WOODTECH - OBRÓBKA DREWNA

WINTERSTEIGER PIŁY TRAKOWE CIENKOTNĄCE DSG
Wysokiej jakości brzeszczoty trakowe firmy WINTERSTEIGER przeznaczone do precyzyjnego cięcia z wąskim rzazem.

BSB PIŁY TAŚMOWE

Piły taśmowe BSB o różnych parametrach
do wszystkich rodzajów drewna.

WINTERSTEIGER PIŁY TAŚMOWE CIENKOTNĄCE DSB
Piły taśmowe Wintersteiger to kolejny krok w stronę ideału: najcieńszego możliwego rzazu. Narzędzia te można
stosować zarówno do drewna miękkiego, jak i twardego, uzyskując niezwykłą jakość powierzchni przecięcia.

- piły stolarskie - w zakresie szerokości od 6-50 mm

- piły do mobilnych traków - w zakresie szerokości
od 27 do 55 mm

- piły szerokotaśmowe - w zakresie szerokości
od 60 do 311 mm
W naszej ofercie posiadamy również maszyny do
serwisowania, ostrzenia i napinania brzeszczotów.
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WOODTECH - OBRÓBKA DREWNA

WYPEŁNIACZE DO UBYTKÓW W DREWNIE
Wypełniacze do ubytków w drewnie i materiały retuszerskie
- kredki do retuszu
- Woski miękkie i twarde do mebli i podłóg
- retuszujące pisaki do krawędzi
- lakiery wyrównujące połysk
- granulaty do wypełnienia ubytków
- przyrządy pomocnicze: pistolety, lutownice, strugi, klocki chłodzące

WINTERSTEIGER MINITRAKI DSG

Traki DSG firmy WINTERSTEIGER stanowią udane i idealne połączenie gromadzonych przez dziesięciolecia doświadczeń
z najnowocześniejszą technologią. Najlepsza technologia za najlepszą cenę jako ekonomiczny początek drogi na
najwyższą półkę!

WINTERSTEIGER PIŁY TAŚMOWE CIENKOTNĄCE DSB

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wielomodułowych pił taśmowych cienkotnących nowej generacji.
Tam, gdzie potrzebna jest wysoka wydajność i maksymalna wszechstronność, maszyny DSB stanowią idealny wybór.

UCHWYTY KRYSZTAŁOWE

Dostępne w różnych kolorach, średnicach i kształtach
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WINTERSTEIGER TRC
Maszyny z linii TRC przeznaczone są dla warsztatów i zakładów przemysłowych o średniej do najwyższej wydajności.
Służą one do wykonywania perfekcyjnych napraw uszkodzeń powierzchni drewna.
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WOODTECH - OBRÓBKA DREWNA

MASZYNY DO PRODUKCJI PARKIETU GEBRÜDER SCHROEDER
Linia do wzdłużnego profilowania DUO F
Maszyna do precyzyjnego profilowania wzdłużnego z możliwością uzbrojenia jej w nawet 12 wrzecion.

Wysokoelastyczna linia montażowa do dolnych i środkowych warstw
Możemy zaproponować Państwu maszyny składające się na linię produkcyjną podłóg poprzez wytwarzanie
pojedynczych listew dla warstwy bazowej parkietu.

ISELI

Dostępne w naszej ofercie ostrzałki ISELI to niezwykle precyzyjne i wydajne urządzenia znajdujące zastosowanie
zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i firmach oferujących produkcję i regenerację pił taśmowych,
trakowych i tarczowych. Szeroki zakres obsługiwanych rozmiarów pił oraz szereg zintegrowanych systemów pozwala
w znaczący sposób ograniczyć koszty związane z codzienną eksploatacją urządzeń tnących, ponieważ proces
regeneracji pił jest znacznie mniej kosztowny niż częsty zakup fabrycznie nowych tarcz lub brzeszczotów. Bogata
oferta ostrzałek do pił ISELI umożliwia dobór urządzenia o wydajności idealnie dopasowanej do charakteru Państwa
działalności. W tej kategorii dostępne są również maszyny spęczające do pił taśmowych, szlifierki kształtowe
i automatyczne centra dla kompletnej obróbki pił.

BNP 100 pełnoautomatyczna, sterowana w dwóch osiach szlifierka do szlifowania kształtowego pił
taśmowych, do szlifowania na mokro.
Jedyna pełnoautomatyczna walcarka na rynku!
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RZ1 automatyczne centrum dla kompletnego przygotowania i serwisowania pił taśmowych.
Wyrównywanie, naprężenie, prostowanie.
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