Coroczne spotkanie firmy Valmet
z klientami z branży celulozowo-papierniczej

M A R I U S Z R E C Z U LS K I

„Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA” odbyło się w dniach 22-24 października br., w hotelu SPA Dr Irena Eris, położonym w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich, leżących
w północno-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Firma Valmet – fiński, światowy
lider zaawansowanych technologii, usług serwisowych i rozwiązań automatyki przemysłowej dla przemysłu
celulozowo-papierniczego i energetyki – po raz kolejny zaprosiła swych dotychczasowych i potencjalnych
klientów, aby zaprezentować najnowsze portfolio rozwiązań technologicznych i serwisowych dla branży
celulozowo-papierniczej. Obecni byli liczni przedstawiciele krajowych zakładów papierniczych, m.in. International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., Arctic Paper Kostrzyn S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
S.A., Stora Enso Narew Sp. z o.o., Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.,
ICT Poland Sp. z o.o. i wielu innych.
Mariusz Słoma, dyrektor naczelny Valmet Automation
w Gliwicach uroczyście otworzył szkolenie podczas inauguracyjnej kolacji. Wieczór uświetnił występ kontrabasisty
Tomasza Grdenia, który muzyką i humorystycznymi opowieściamu rozproszył deszczowe chmury na niebie...
Część merytoryczna rozpoczęła się następnego dnia
i obejmowała siedem paneli tematycznych, prowadzonych
przez specjalistów reprezentujących firmę Valmet.
Mariusz Słoma przypomniał historię przemysłową firmy
Valmet i podsumował miniony rok pod względem rozwoju
i sprzedaży maszyn papierniczych na świecie.
Firma Valmet posiada cztery segmenty biznesowe:
serwisu, energetyki, celulozy i papieru oraz automatyki.
Jej wieloletnie doświadczenie w tych obszarach pomaga

Mariusz Słoma, dyrektor naczelny Valmet Automation
w Gliwicach

w dostosowaniu zakładów do nowych norm emisyjnych
narzucających ostrzejsze wymagania dotyczące produkcji.

Do 2018 r. Valmet dostarczył i wymienił ponad 1200 nowych

Obecnie kluczowe dla wielu zakładów produkcyjnych jest

systemów QCS w zakładach przemysłowych. Obecnie firma

dostosowanie systemów energetycznych do wymogów

posiada pełny zakres automatyki nie tylko w obszarze ma-

emisyjnych zgodnych z przemysłowymi standardami i naj-

szyny papierniczej, ale także celulozowni i energetyki. Wraz

lepszymi dostępnymi technikami (BAT). Zauważalny jest

z czterema liniami biznesowymi intensywnie rozwijany jest

również znaczący rozwój firmy w dziedzinie biotechnologii.

także internet przemysłowy.
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