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Technika i oprogramowania w produkcji mebli

produkcja

Uszlachetnianie

zrewolucjonizowane

PolishStyl dysponuje szeroką gamą asortymentu, pozwalającą w połączeniu

z wykształconą kadrą na to, by być partnerem dla każdej firmy, w której na
poszczególnym etapie procesu technologicznego wykorzystuje się materiały ścierne.

Spece od szlifowania
Swoją działalność ﬁrma zaczęła kilkanaście lat temu od produkcji mało
znanego wówczas w Polsce systemu wymiennych szczotek szliﬁerskich. System ten w ciągu kilku lat zrewolucjonizował procesy uszlachetniania powierzchni, pozwalając zautomatyzować wiele operacji,
które jeszcze do niedawna musiały być wykonywane ręcznie. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie przyspieszyć wiele procesów szlifowania
zarówno elementów surowych jak i po lakierowaniu podkładowym,
dzięki czemu wielu przedsiębiorców mogło znacznie obniżyć koszty
produkcji. Systematyczny rozwój, który jest wpisany w działalność
ﬁrmy PolishStyl, zaowocował skonstruowaniem szczotkarek pneumatycznych: jednoręcznej i dwuręcznej. Doskonałe parametry użytkowe
tych urządzeń, takie jak mobilność, ergonomia pracy, szeroki wachlarz
zastosowania oraz atrakcyjna cena sprawiły, że urządzenia te stały się
hitem nie tylko na rynku krajowym, ale również bardzo pożądanym
narzędziem za granicą. Oprócz małych narzędzi pneumatycznych PolishStyl proponuje również duże maszyny do szczotkowania zarówno
elementów graniakowych jak i frontów. Specjalizuje się w szlifowaniu,
szczotkowaniu, strukturyzacji, czyli postarzaniu jak i polerowaniu na
wysoki połysk.
Kolejnym etapem rozwoju ﬁrmy są w szerokim pojęciu materiały
ścierne, począwszy od krążków i arkuszy ściernych, przez pasy wą-
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arka PolishStyl jest obecna na rynku od 2008 roku jako
własny brand, lecz ﬁrma posiada już 12-letnie doświadczenie w produkcji narzędzi ściernych i akcesoriów do branży
meblarskiej. Na dzień dzisiejszy PolishStyl może pochwalić się dużym
udziałem w rynku materiałów ściernych, a co za tym idzie bogatą listą
klientów, zaczynając od małych zakładów stolarskich aż po duże ﬁrmy
produkcyjne oraz międzynarodowe koncerny. Od przeszło dwóch lat
PolishStyl swoim zasięgiem obejmuje już nie tylko Polskę, ale również
coraz śmielej eksportuje na inne rynki europejskie, stale poszerzając
sieć dystrybutorską. Coraz częściej jest doceniany na rynku wschodnim jak i na bardzo wymagającym rynku niemieckim, nie umniejszając
ważnym południowym sąsiadom, patrząc aż po Rumunię.
Głównym atutem ﬁrmy jest doświadczona kadra pracowników zaangażowanych w problemy oraz wyzwania, które stawiają przed nimi
klienci.
– Zawsze staramy się rozwiązać problem lub mieć chociaż częściowy
udział w jego rozwiązaniu – mówi jeden z pracowników ﬁrmy PolishStyl.

Najnowszym projektem PolishStyl jest technologia
polerowania i materiały polerskie oraz akcesoria niezbędne
do zastosowania tej technologii.

skie i szerokie, a także różnego rodzaju płótna oraz asortyment do
tzw. kosmetyki, czyli gąbki, maty ścierne oraz szeroki zakres włóknin
ściernych. Szybka, sprawna i profesjonalna konfekcja jak i współpraca
z czołowymi producentami materiałów ściernych w Europie pozwalają
zapewnić klientom PolishStylu optymalny proces szlifowania z minimalizacją kosztów przy uzyskaniu najlepszego z możliwych procesu
wykańczania powierzchni.
Firma PolishStyl wyspecjalizowała się również w kompleksowym
podejściu do wymagającej technologii szlifowania elementów proﬁlowych na szliﬁerkach przelotowych. Opracowana technologia trzewików wentylowanych gwarantuje znaczne oszczędności w zużyciu
materiałów ściernych oraz skrócenie czasów przezbrojenia szliﬁerek
i wyeliminowanie pracy związanej z przygotowaniem i kalibrowaniem
tradycyjnych trzewików ﬁlcowych.
– Wielu naszych klientów twierdzi, iż tak dobrej obsługi i szybkiego rozwiązywania problemów przez pracowników PolishStylu nie jest w stanie zaproponować nikt inny – mówi Bogusław Szkutnik, prezes PolishStylu.

Strukturyzacja i polerowanie
W ostatnim czasie PolishStyl ulepszył także asortyment do postarzania
lub inaczej strukturyzacji drewna. Głowice w nowej konstrukcji zdobywają coraz większe grono klientów. Strukturyzacja drewna polega na
wybraniu drewna miękkiego (wczesnego) spośród przyrostów rocznych, co w efekcie prowadzi do otrzymania nierównomiernej struktu-
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ry, którą można przyrównać do drewna zniszczonego w naturalny sposób. Do postarzania
stosuje się głowice z drutem stalowym lub
tynexowe/abralonowe (tworzywo sztuczne
z zatopionym ziarnem materiału ściernego –
najczęściej korundem).
Najnowszym projektem PolishStylu jest
technologia polerowania i materiały polerskie
oraz akcesoria niezbędne do zastosowania niniejszej technologii. Klienci ﬁrmy chwalą sobie fachowość i doświadczenie pracowników
PolishStylu nie tylko w doborze odpowiednich materiałów i akcesoriów niezbędnych
do polerowania, ale również w procesie udoskonalania istniejących już procesów produkcyjnych. Technologia polerowania polega
na uszlachetnianiu powierzchni elementu
lakierowanego za pomocą past i mleczek polerskich, w wyniku czego z jego powierzchni
usuwane są rysy i zabrudzenia oraz nadawany jest odpowiedni stopień gładkości i połysku. Proces ten jest wykorzystywany podczas
produkcji mebli na wysoki połysk oraz renowacji niektórych powierzchni lakierniczych.
Asortymentem, który spaja PolishStyl
z resztą przemysłu meblarskiego, który to
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Oprócz małych narzędzi pneumatycznych PolishStyl oferuje również duże maszyny
do szczotkowania zarówno elementów graniakowych jak i frontów.

nie szlifuje a produkuje piękne meble, są
ściernice: bawełniano-sizalowe, bawełniano-skórzane jak i z dodatkiem specjalnych
włóknin. Służą one do usuwania nadmiarów
klejów jak i zabrudzeń z powierzchni łączo-

reklama
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nych/klejonych. PolishStyl stawia tu na jakość i wytrzymałość produktów jak i chwali
się polskim pochodzeniem większości asortymentu, który ma w swojej ofercie. •

— artykuł promocyjny

