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Więcej niż akcesoria

Szymon Paź

W

swojej codziennej pracy z kamieniem i spiekami bardzo dużą rolę przykładam do technologii jaką posługują się moi pracownicy.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogę lepiej zarządzać ich pracą – mówi Dariusz Duda, właściciel Focusa.
– Każde z oferowanych urządzeń testowaliśmy w swoim
zakładzie. Wiem, że mogę je polecać innym firmom –
dodaje. Stoły robocze do klejenia pogrubianych blatów na 45 stopni z podklejkami niemieckiej firmy
J. König GmbH & Co. oraz zestaw do usuwania
uszkodzeń (naprawy) powierzchni z kamienia, konglomeratu i ceramiki austriackiej firmy Invicon są nowościami na polskim rynku.
Stół roboczy Königa, dużej niemieckiej firmy
oferującej
narzędzia,
akcesoria,
urządzenia
i maszyny do obróbki kamienia do tej pory nieobecnej
na polskim rynku, umożliwia przygotowanie do montażu blatu lub wyspy kuchennej. Duże pole robocze
(3 x 1,8 m) umożliwia klejenie gierunków na dwuelementowym blacie w tej samym czasie przez jednego pracownika.
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:
Dariusz Duda
prezentuje stół
montażowy do
blatów firmy König

:
Piła do
konglomeratów,
spieków
kwarcowych
i Dektonu

System regulowanych zacisków pozwala nawet niedoświadczonym pracownikom wykonać perfekcyjne połączenie, nawet gdy piła tnie krzywo.
Składany do wymiarów 1,8 x 0,8 m x
0,2 m, lekki (aluminiowa konstrukcja),
może być z łatwością transportowany i rozkładany w zakładzie, na
firmowym samochodzie, u klienta, czy na placu budowy. Cena
detaliczna wynosi około 3200
euro netto za kompletny zestaw,
poszczególne elementy można
zakupić według potrzeb.
Oprócz stołu w ofercie firmy Focus znalazły się także tarcze Königa
do cięcia konglomeratów, spieków
kwarcowych i Dektonu polecane
przez grupę Cosentino: 125 mm do
cięcia na sucho oraz 350 i 400 mm
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Stół roboczy do blatów, system naprawy kamienia i ceramiki oraz piły do cięcia
spieków i konglomeratów – to nowości w ofercie warszawskiej firmy Focus.
Oficjalna prezentacja miała miejsce 16 grudnia w Mszczonowie w hurtowni
Interstone i Laminam Poland.

(
StoneLux – zestaw
do naprawy
uszkodzonego
kamienia
)
Elementy stołu
montażowego
do blatów

do cięcia na mokro na maszynach. Firma jest wyłącznym
dystrybutorem tych produktów w Polsce.
Focus jest też oficjalnym przedstawicielem w Polsce
austriackiej firmy Invicon, producenta zestawów do naprawy kamienia, konglomeratów i ceramiki – StoneLux.
Technologia oparta jest o tą znaną ze stomatologii – materiał bazowy jest utwardzany światłem UV. Efektem jest
powierzchnia szybko utwardzona, przylegająca do kamienia z siłą 75 kg na cm2, odporna na odbarwienia, różnicę temperatur i ścieranie oraz wytrzymała (do 3,7 t na
cm2). Dzięki temu może być stosowana zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Paleta barwników odpowiadająca
kolorom najczęściej występującym w kamieniu i kryształy strukturalne granulacji od 0,16 do 1 mm pozwalają na
odwzorowanie niemal dowolnej powierzchni kamienia.
Ceny poszczególnych zestawów (różnią się liczbą narzędzi czy kolorów) mieszczą się w granicach 900 – 1390
euro netto.
W ofercie firmy Focus znajdują się także akcesoria do
montażu spieków włoskiej firmy Raimondi (mieszadło do
klejów, przystawki i maszyny do cięcia, listwy montażowe
z przyssawkami a nawet raki na buty do poruszania się
po posadzce pokrytej klejem) oraz chemia budowlana.
Sprzedaż prowadzona jest wysyłkowo, stany magazynowe pozwalają na realizację szybkich zamówień.
Wprowadzenie tego typu produktów na wyposażenie firmy kamieniarskiej wynika przede wszystkim z doświadczeń zakładu i właściciela Focusa w zakresie montażu kamienia i spieków kwarcowych (firma jest autoryzowanym
wykonawcą Laminam Poland). – Akcesoria do spieków
kwarcowych pozwalają nam montować nawet do 300
mkw. tygodniowo, co w naszym przypadku oznaczało
trzykrotny wzrost wydajności. Mając duże doświadczenie
w branży produkcji i montażu spieków kwarcowych chętnie podzielimy się zdobytą wiedzą by inni mogli uniknąć
błędów popełnionych dawniej przez nas – mówi Dariusz
Duda.
Grudniowej prezentacji w Mszczonowie przyglądało się
ponad 80 wykonawców. 
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