W ZAKŁADACH

Ti ssu e .

Na rzęd zi a tną ce
d l a p rofesj ona l i stów
Rynek tissue, rynek papierów higienicznych jest jednym
z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w szeroko pojętym sektorze papierniczym. Ktoś kiedyś napisał, że
higiena nie zna słowa kryzys, nie wie, co to próżnia. Stwierdzenie to z jednej strony stawia branżę tissue w komfortowej
sytuacji, zapewniając teoretycznie rynki zbytu, z drugiej zaś
wymusza spełnienie najwyższych wymagań jakościowych
w stosunku do oferowanego produktu, które nie zawsze

Jest to możliwe dzięki wąskiej specjalizacji produkcyj-

znajdą pokrycie w końcowej cenie sprzedaży – szczególnie,

nej, wieloletniemu doświadczeniu i własnemu know-how,

gdy weźmiemy pod uwagę nieodłączną rynkową konkurencję

szczególnie w zakresie produkcji narzędzi dla branży tissue.

oraz tendencję do minimalizacji cen ponoszonych przez od-

Stosowana w produkcji szeroka gama nowoczesnych szlifie-

biorców. Bardzo istotna jest także umiejętność zaoferowania

rek wysokoobrotowych i wysokowydajnych maszyn pozwala

różnorodnych rozwiązań i możliwości produkcyjnych przez

na stałą innowacyjność naszych produktów i zwiększoną

zakłady wytwórcze, co często wiąże się z wdrażaniem no-

optymalizację obsługi klienta.

wych technologii. Aby spełnić wymagania rynkowe zachodzi

Jeśli chodzi o noże dla branży tissue, standardowa

konieczność stałego ulepszania parku maszynowego, tech-

oferta przewiduje produkcję i dostawy noży krążkowych

nologii, stosowania najwyższej jakości narzędzi w procesie

(pił) o średnicach: 609,6; 700; 810; 870; 1000 mm. Noże

produkcyjnym oraz współpraca z niezawodnymi partnerami

wykonywane są zasadniczo w jednej z dwóch wersji ma-

handlowymi oferującymi nie tylko produkt, ale i profesjonal-

teriałowych: standardowej (chrom, wanad, stal stopowa

ne usługi doradcze, serwisowe.

narzędziowa – Chrome – Vanadium – Alloyed tool steel) oraz

Firma Dienes, która niedawno obchodziła swoje stulecie

wysokowydajnej (molibden, wanad, stop z ok. 12% zawarto-

(na rynku polskim od 1993 r.), konsekwentnie, jak przystało

ścią chromu – Molybdenum – Vanadium – Alloyed with extra

na lidera w zakresie produkcji i dostaw narzędzi tnących,

high Chrome percentage approx. 12%).

oferuje zakładom produkcyjnym branży tissue najwyższej
jakości produkty.
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