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Dla doświadczonych specjalistów
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Misją # rmy Technodrewno jest 
świadczenie wysoko specjalistycz-
nych usług doradztwa w zakresie 
technologii obróbki drewna. W za-
kres działalności wchodzi też dosta-
wa specjalistycznych maszyn, urzą-
dzeń i narzędzi do obróbki drewna 
litego. Możliwości swoje opiera na 
trwającej już kilkanaście lat bliskiej 
współpracy z wiodącymi w swo-
ich specjalnościach producentami 
maszyn. Współpraca ta pozwoliła 
właścicielowi # rmy Technodrewno 
Maciejowi Olszewskiemu zebrać 
bardzo szczegółowe i różnorod-
ne doświadczenia z wprowadzania 
różnych, bardzo skomplikowanych 
rozwiązań w zakresie produkcji ele-
mentów z drewna litego, takich jak: 
- uchwyty meblowe,
- elementy karniszy,
- elementy pędzli,

- tralki i słupy schodowe,
- artykuły dekoracyjne z drewna.
Najnowszym zakresem dostaw są 
technologie i maszyny do produk-
cji nóżek i innych elementów drew-
nianych do mebli.

Partnerzy
Głównym partnerem w zakresie 
technologii i maszyn jest znako-
mita hiszpańska # rma Intorex. Ist-
niejący od 30 lat na rynku znany 
lider w produkcji tokarek kopiują-
cych, automatów tokarskich, freza-
rek CNC i maszyn towarzyszących.
Kolejne ważne # rmy to Stromab 
i Centauro, które produkują bar-
dzo szeroką gamę maszyn do przy-
gotowania tarcicy, fryzów i półfa-
brykatów drzewnych. W ofercie 
Centauro znajdują się również no-
woczesne, sterowane CNC maszy-

ny do produkcji drzwi. Natomiast 
Stromab proponuje szeroką gamę 
maszyn do przygotowania tarci-
cy i elementów z drewna. Uzupeł-
nieniem oferty są maszyny Casolin 
i Detel ze swoimi solidnymi stan-
dardowymi obrabiarkami klasycz-
nymi i specjalistycznymi wiertarka-
mi produkowanymi według potrzeb 
klienta. Ciekawą propozycją będą 
również urządzenia do lakierowa-
nia drobnych elementów.

Techniki obróbki
Za pomocą maszyn i urządzeń pro-
ponowanych przez # rmę Techno-
drewno będzie można prowadzić 
obróbkę drewna z wykorzystaniem 
wszystkich podstawowych techno-
logii, takich jak:
- piłowanie,
- struganie,

- frezowanie,
- szlifowanie,
- toczenie,
- wiercenie,
- lakierowanie,
- bejcowanie.

Oferta od A do Z
Oferta będzie umożliwiała dosta-
wę kompletnych linii technologicz-
nych do drewna litego i produkcję 
specjalistycznych wyrobów. Klient 
będzie mógł, dając na wzór przy-
kładowy element lub jego rysu-
nek założyć produkcję, np. 20 000 
szt./miesięcznie i dostanie ofertę 
na wszystkie maszyny i urządzenia 
od tarcicy do gotowego, polakiero-
wanego wyrobu. Możliwe będzie 
również mody# kowanie i zmiana 
ustawienia pracujących już u klien-
ta maszyn z uzupełnieniem o nowe 
technologie i maszyny oferowane 
przez współpracujące z Techno-
drewno # rmy.

Maszyny dla specjalistów
Głównym klientem, do które-
go skierowana jest propozycja # r-
my Technodrewno jest produ-
cent, który zna już podstawowe 
technologie, posiada park maszy-
nowy i ma doświadczenie w pro-
dukcji. Będzie to klient świadomy 
swoich dotychczasowych moż-
liwości, otwarty na nowe tech-
nologie i chętny do partnerskiej 
współpracy. Celem głównym jest 
zwiększenie konkurencyjności 
zakładu produkcyjnego poprzez 
zwiększenie wydajności produk-
cji i zwiększenie jakości wyro-
bów, połączonej z obniżeniem 
kosztów i zatrudnienia pracow-
ników. Technodrewno ze swoim 
doświadczeniem stara się dotrzeć 
do bardzo specjalistycznych # r-
ma skierowanych na niszowe pro-
dukty, których oferta dotychcza-
sowych producentów maszyn nie 
zadowalała. 


