O BČAS N Í K

Z O

ŽIVOTA

SPOL OČ NO STI

KR ÁL

S. R . O .

ŽI LI NA

KRÁLOVSKÉ
ROČNÍK 5, ROK 2012

WWW.KRAL-ZILINA.SK

NALADÍME
VÁ S

NOVINKY

1992 - 2012

ĎAKUJEME VÁM ZA 20 ROKOV SPOLUPRÁCE

NALADÍME
VÁS

Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť Král s.r.o. so sídlom v Žiline

jov. Sme autorizovaným partnerom sku-

a mechanizáciu do výrobných procesov.

bola založená v roku 1992. Naším hlav-

piny WEINIG, ktorá je svetovým lídrom

Cieľom našej spoločnosti je rozvíjať

ným obchodným zameraním je predaj

v oblasti technológií na opracovanie

a posilňovať vedúcu pozíciu na sloven-

a servis drevoobrábacích a nábytkár-

masívneho dreva a výrobcov HOLZ-HER

skom trhu. Uplatňujeme aktívny prístup

skych technológií od špičkových sveto-

a MARTIN, dodávateľov strojov na spra-

k servisným službám, ktoré umožňu-

vých výrobcov. Dôraz kladieme hlavne

covanie veľkoplošných materiálov. Posky-

jú našim klientom prijímať efektívne

na spracovanie a opracovanie masívne-

tujeme pokrokové a efektívne riešenia

rozhodnutia, pomáhajú im presadiť sa

ho dreva. Súčasťou nášho portfólia je

pre drevospracujúce a nábytkárske fir-

na domácich aj svetových trhoch a chrá-

predaj a servis drevoobrábacích nástro-

my. Pomáhame zavádzať automatizáciu

nia výrobu pred možnými stratami.

Servis a partneri
NA SLOVENSKOM TRHU SME PARTNEROM FIRIEM:
WEINIG (Nemecko) – svetový líder
v hobľovaní a profilovaní dreva
WACO (Švédsko) – líder v hobľovaní
a profilovaní v najvyšších rýchlostiach
DIMTER (Nemecko) – špecialista
na optimalizačné píly a lepenie dreva
GRECON (Nemecko) – výkonné a presné
zariadenia na dĺžkové nadpájanie
RAIMANN (Nemecko) – špičková technika
pre rozmietanie a optimalizáciu porezu
LUXSCAN (Luxembursko) – optické
skenovanie dreva a optimalizácia v prírezovni
CONCEPT (Nemecko) – kompetentný partner
pre komplexné technologické riešenia prevádzok

HOLZ-HER (Nemecko, Rakúsko) – stroje
na spracovanie veľkoplošných materiálov,
pre potreby výrobcov nábytku
MARTIN (Nemecko) - stroje na spracovanie
masívu i veľkoplošných materiálov
KATRES (Česko) – špecialista na sušenie dreva
FRIULMAC (Taliansko) – technológie pre
priečne profilovanie dreva
BRUKS – KLÖCKNER (Nemecko, Švédsko)
– štiepkovanie dreva a dopravné systémy
na štiepku
MÖHRINGER – BRAUN CANALI
(Nemecko) – technológie na porez guľatiny
WEBER (Nemecko) – širokopásové brúsky
na všetky typy materiálov
RUF (Nemecko) – briketovacie zariadenia

Náš servis

Ďalšie aktivity

• príprava technického zadania pre zariadenie alebo linku

• výroba profilovacích nástrojov pre opracovanie

• ekonomická analýza výrobných procesov
• vypracovanie ponuky na základe technického zadania
• predvádzacie a školiace centrum v Žiline
• montáž, servis a školenia pre nami dodávané technológie
• predaj náhradných dielov
Vydal KRÁL, s.r.o., Predmestská 83, 010 01 Žilina – SK
Redakcia: Janka Piesecká, tel.: +421 (0)41 72 411 52, 72 441 29
fax: +421 (0)41 72 411 80, e-mail: jana@kral-zilina.sk
Kopírovanie, znovupublikovanie a rozširovanie akejkoľvek časti časopisu
je povolené len so súhlasom vydavateľa. Nepredajné.

dreva a MDF
• brúsenie drevoobrábacích nástrojov

editorial / obsah

VÁŽENÍ PRIATELIA,
DO VAŠICH RÚK SA DOSTÁVA PIATE VYDANIE
KRÁLOVSKÝCH NOVINIEK.
MARTIN, Martinko, Maťko... opomenúc všeobecné využitie tohto mena
na Slovensku, špeciálne v drevárskom svete je pojem MARTIN známy.
Pre tých, ktorí sa s menom MARTIN v drevárčine ešte nestretli, vysvetlím
v skratke svoje dnešné „Martinovanie“.
Otto MARTIN Maschinenbau je popredná nemecká firma s 90-ročnou
tradíciou vo výrobe strojov na opracovanie dreva a veľkoplošných materiálov. Úspech značky MARTIN nás teší o to viac, že kým v roku 2010 sme
pod svoje predajné krídla prevzali známu značku HOLZ-HER, v tomto roku
k nám pribudol ďalší nemecký výrobca strojov. Stali sme sa tak kompetentným dodávateľom technológií pre spracovateľov masívu i veľkoplošných
materiálov.
Po prvýkrát v päťročnej histórii Královských noviniek rozširujeme náš časopis o stručný katalóg ponúkaných strojov a technológií. Veríme, že vďaka tomu dôležité informácie nájdu svojho adresáta ľahšie a prehľadnejšie.
Marek Babiak
obchodno-technický poradca

Královské novinky sú tu, aby vám pomohli hľadať riešenia pre optimalizáciu
drevárskej a nábytkárskej výroby. Budeme radi, ak sa pre vás stanú praktickým zdrojom informácií aj inšpirácie.
Príjemné čítanie!
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NAŠA REALIZÁCIA
SPRACOVANIE MASÍVNEHO DREVA
INVESTOR: BEKY

A.S., SNINA

WWW.BEKY.SK
LINKA NA SPRACOVANIE BUKOVEJ ŠPÁROVKY
REALIZÁCIA : APRÍL 2011
DODÁVANÉ STROJE:

ŠTVORSTRANNÁ FRÉZKA WEINIG POWERMAT 1000 - FINÁLNE HOBĽOVANIE
7-HRIADEĽOVÝ STROJ PRE FINÁLNE HOBĽOVANIE LAMIEL VO VÝROBE PRIEBEŽNEJ ŠPÁROVKY

2 X ŠTVORSTRANNÉ FRÉZKY WEINIG UNIMAT 500 PROFI - PREDHOBĽOVANIE
PREDHOBĽOVANIE HRANOLKOV PRED DĹŽKOVÝM NADPÁJANÍM
HOBĽOVANIE LAMIEL Z DĹŽKOVÉHO NADPÁJANIA GRECON COMBIPACT
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informačný článok

NAŠA REALIZÁCIA
SPRACOVANIE VEĽKOPLOŠNÝCH MATERIÁLOV
INVESTOR: VITAL

A.S., ŽILINA

WWW.VITAL.SK
LINKA NA VÝROBU INTERIÉROVÉHO NÁBYTKU
REALIZÁCIA: JÚN 2011
DODÁVANÉ STROJE:

OLEPOVAČKA HRÁN HOLZ HER CONTRIGA 1370
DÝZOVÉ NANÁŠANIE LEPIDLA PATRÓNY/GRANULE

NÁREZOVÉ CENTRUM HOLZ HER CUT 6210

NAKLADACIE ZARIADENIE A PILIEROVÝ NAKLADACÍ ŽERIAV BARBARIC
VÁKUOVÉ NAKLADACIE ZARIADENIE A PILIEROVÝ OTOČNÝ ŽERIAV S VÁKUOVÝM ZDVÍHACÍM SYSTÉMOM
BARBARIC

KRÁLOVSKÉ NOVINKY, ROČNÍK 5, ROK 2012
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NÁBYTOK Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV
DNES ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÚ
K ZÁKAZNÍKOM SPOLOČNOSTI KRÁL S.R.O. PATRÍ AJ ZAUJÍMAVÁ PREVÁDZKA PRIEMYSELNEJ
STOLÁRSKEJ VÝROBY Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA. POROZPRÁVALI SME SA S JEJ MAJITEĽOM
O SKÚSENOSTIACH, ZÁMEROCH I CIEĽOCH, ABY SME VÁM ICH MOHLI BLIŽŠIE PREDSTAVIŤ.
Ján Vaľo založil svoju firmu JaVa v Michalovciach už v roku 1996, keď si
uvedomil, že na slovenskom trhu nie
je veľa firiem, ktoré by vyrábali moderný, funkčný a najmä cenovo prístupný
nábytok. Výroba kvalitného nábytku
pre domácnosti i kancelárie sa úspešne rozvíjala a po niekoľkých rokoch sa
firma mohla presťahovať do vlastných
priestorov. Vybudovala ich v michalovskej priemyselnej zóne a zlepšila
tým svoju dostupnosť pre zákazníkov.
V stolárskej výrobe hrá dôležitú úlohu
aj skutočnosť, že moderné priestory
vyhovujú všetkým požiadavkám na
bezpečnosť a hygienu pri práci.
„Prax ukázala nielen nedostatok ponuky nábytku, ktorý by vyhovoval
predstavám zákazníkov,“ hovorí Ján
Vaľo a pokračuje: „Bolo potrebné
zohľadniť požiadavky na originalitu,
garantovanú kvalitu, ale aj vysokú
úroveň poskytovania pozáručného
servisu.“ Stále narastali požiadavky
na nábytok vyrobený z prírodných
materiálov – osobitne dreva. A tak sa
tento prístup stal východiskom podnikateľského plánu pre nasledujúce
obdobie. „Naše krédo hovorí, že kvalitný nábytok znamená spokojného
zákazníka a vďaka vysokému nasadeniu všetkých pracovníkov sa nám
tento cieľ darí realizovať,“ prízvukuje
zakladateľ firmy.
V roku 2001 spoločnosť v rámci realizácie projektu štátnej pomoci a pomocou vlastných investícií zabezpečila moderné drevoobrábacie stroje
a zaviedla novú technológiu výroby.
Takto sa umožnil podstatný nárast
kvality i objemu produkcie a rýchlejšie
zavádzanie nových myšlienok.
Rast produktivity práce sa dosiahol
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zefektívnením technologického postupu, čo sa prejavilo aj v inovácii výrobného programu, osobitne výrobkov z prírodných materiálov. Medzi
investície do strojných zariadení na
výrobu stolárskych produktov a nábytku možno zaradiť olepovačku
hrán HOLZ HER SPRINT 1327, či
obrábacie centrum HOLZ-HER PRO-MASTER 7123K.
Hlavným predmetom činnosti firmy
je výroba nábytku na mieru, na základe objednávky, vrátane komplexných služieb spojených s dovozom a
montážou priamo na mieste a podľa
individuálnych požiadaviek zákazníkov. V ponuke prevláda výroba skríň
a skriňových zostáv, stolov a iných
nábytkových dielov. Rozšírením ponuky o technické vybavenie kuchýň,
kompletnú montáž a dovoz do bytu
sa zvýšila komplexnosť sortimentu.
Prevádzka je už známa a vyhľadávaná nielen ako výrobca nábytku, ale
aj ako realizátor stolárskych činností.
Stolárska činnosť je orientovaná na
výrobu eurookien, eurodverí, interiérových dverí s obložkou, schodíšť
a altánkov.
Vo firme JaVa sa dôraz kladie na
komplexnosť služieb, od spracovania
návrhu nábytkovej zostavy a cenovej

ponuky, cez kvalitu výroby, rýchlosť
dodávky, dovoz, montáž až po ďalšie doplnkové služby. Úspešne sa jej
darí konkurovať ďalším výrobcom
nábytku v regióne a patrí medzi firmy s najvyšším trhovým podielom vo
výrobe nábytku na mieru. Miestnym
výrobcom konkuruje predovšetkým
komplexnosťou služieb a dosahovanou cenovou úrovňou.
Expedície výrobkov sa realizuje vlastnou dopravou a podľa priania zákazníka zabezpečia odborní pracovníci aj
ich montáž na mieste.
Marketingový plán počíta s rozšírením ponuky výrobkov, ktoré sú prezentované firmám pomocou katalógu, vystavením tovaru na predajných
plochách a na výstavných trhoch
nábytku. K zámerom patrí aj export
produkcie nábytku do zahraničia.
„Som presvedčený, že najlepšou reklamou pre našu firmu je každý kus
vyrobeného nábytku, ktorý uspokojí
zákazníka a svojím vzhľadom upúta
jeho hosťa“, uzatvára rozhovor pán
Vaľo.
J á n Va ľ o J a Va
www.javanabytok.sk
Sídlo: ul. Kukorelliho 1, Michalovce
Prevádzka: Priemyselná 1, Michalovce

zo života firmy

STOLÁRSKE DNI SEPTEMBER 2011
V TECHNOLOGICKOM CENTRE V ŽILINE

• Kompletné vybavenie stolárskej dielne – 17 strojov v plnej prevádzke

• Predstavenie stolárskych strojov od výrobcov WEINIG, HOLZ-HER a MARTIN

• Viac ako 60 firiem v našich priestoroch počas dvoch dní
• Informácie a poznatky o najnovšom high-tech v stolárstve
INZERCIA

KRÁLOVSKÉ NOVINKY, ROČNÍK 5, ROK 2012
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OKENNÝ PROFIL CLIMATREND
PRE NAJNÁROČNEJŠIE POŽIADAVKY
DREVO AKO NAJSTARŠÍ MATERIÁL PRE VÝROBU OKIEN SI STÁLE ZACHOVÁVA SVOJU PRIRODZENÚ KRÁSU.
VYZNAČUJE SA VÝBORNÝMI TEPELNO-IZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI A ĽAHKOU OPRACOVATEĽNOSŤOU. OKREM
DREVENÝCH OKIEN SÚ NA TRHU AJ OKNÁ PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ, ČÍM SA POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI OKIEN
NEUSTÁLE ZVYŠUJÚ. RAKÚSKY VÝROBCA NÁSTROJOV LEITZ PRE VÝROBCOV OKIEN PONÚKA OPTIMÁLNE RIEŠENIE:
OKENNÝ PROFIL CLIMATREND PRE RÔZNE VARIANTY DREVENÝCH A DREVO-HLINÍKOVÝCH OKIEN.

Požiadavky na úsporu energií spôsobujú, že rámy okna sa konštruujú
stále širšie. Tým sa hrúbka navýšila
z bežných 68 mm na 78 až 90 mm
pri použití trojskla. Pritom každý
výrobca okien požaduje od nástrojov, aby okrem nových profilov mali
i možnosť výroby tradičného profilu
68 mm.
Okenný profil CLIMATREND je najhospodárnejším riešením. Východzou základňou je hrúbka okna
78 mm pre šírku zasklenia až do
40 mm. Flexibilná zostava nástrojových sád Leitz ale umožňuje prestavenie tak pre výrobu klasického
okna 68 mm, ako aj moderného
okna 90 mm pre hrúbku zasklenia až 52 mm. Tým je výhoda nástrojových sád LEITZ jednoznačná!
Nástroje sa dodávajú v prevedení
pre spodné frézky, okenné centrá,
alebo moderné CNC stroje. Okrem
šírkového prestavenia umožňujú
nástroje Leitz i prestavenie k výrobe drevo-hliníkového okna. Vysoká flexibilita robí zo systému
CLIMATREND prvotriedny nástrojový systém pre najvyššie požiadavky
na výrobu okien.

VÝHODY OKENNÉHO PROFILU
CLIMATREND
• Tepelná a zvuková ochrana. U okna so šírkou 78 mm
sa osadzuje trojsklo až do šírky
40 mm ako štandard. Najlepšiu
hodnotu prestupu tepla garantuje nástroj so šírkou 90 mm:
Uw 0,76 W/m2K.
• Ochrana pred dažďom a vetrom.
Zväčšený odstup tesnenia na
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•

•

•

•

krídle od vonkajšieho okraja
okenného profilu významne eliminuje negatívne vplyvy nepriaznivého počasia.
Bezpečnosť. Hrúbka rámu okien
v kombinácii s polohou kovania
13 mm alebo 15 mm garantuje
požiadavky na bezpečnosť pri zaťažení vetrom.
Jednoduchosť konštrukcie.
Rovnaké rozostupy čapov a rozporov na krídle i ráme umožňujú
zjednodušenú konštrukciu okenných prvkov: pevné zasklenie
v ráme, výroba svetlíkov alebo
kombinácia otváracích a neotváracích okenných častí.
Technológia výroby. Okenný
systém CLIMATREND je tiež optimalizovaný pre dielcovú metódu.
Rifelovanie. Inovatívna nástrojová Leitzova technológia „RipTec“
umožní rifelovacie frézovanie. Pri
priečnom frézovaní okenného
hranolu eliminuje jeho vyštiepovanie a umožňuje používať vyššie
rýchlosti posuvu. Výhody technológie sú vo zväčšenej lepenej ploche rohových spojov a zvýšení ich
pevnosti. Dôležité je predĺženie

životnosti žiletiek o 20 až 30 %
oproti predchádzajúcemu typu.
• Efektivita nástrojového systému. Požiadavky na výrobcov
okien neboli doposiaľ nikdy tak
rôznorodé ako dnes. Možnosť
vyrábať efektívne malé kusové zákazky, tiež veľké série pri
zachovaní širokého sortimentu, dávajú nástrojové systémy
ProfilCut a ProFix. Ako lapované
žiletky s presným profilom a pevným uchytením v nožovej hlave
(systém ProfilCut), tak i dobrusovateľné brity uchytené v nožovej
hlave a garancia zachovania konštantného priemeru nástroja zabezpečí najvyššiu hospodárnosť
výrobného procesu okien.
Profil frézok LEITZ spĺňa i budúce normy EU a tvorí maximálnu
flexibilitu pre efektívne nástrojové
riešenia.

L E I T Z – n á s t r o j e , s . r. o .
www.leitz.org
Zastúpenie pre SR: Pražská 33, 811 01
Bratislava, tel. 02/ 5262 0024, leitz@leitz.sk

rada nad zlato

TEN, KTO KUPUJE VAŠE VÝROBKY,
SA ROZHODUJE IBA PODĽA CENY. ALEBO NIE?!
AK SA OPÝTATE PREDAJCU: „PODĽA ČOHO SA ROZHODUJE ČLOVEK PRI VÝBERE VÁŠHO PRODUKTU?“
A ON BEZ ZAVÁHANIA ODPOVIE: „IBA PODĽA CENY!“, MÁTE PRED SEBOU ČLOVEKA, KTORÝ NEROZUMIE
NÁKUPNÝM MOTÍVOM SVOJICH ZÁKAZNÍKOV. TAKÝTO PREDAJCA BÝVA PRESVEDČENÝ O TOM,
ŽE JEDINÝM ÚČINNÝM PREDAJNÝM ARGUMENTOM JE ZNÍŽENIE CENY. PRETO AJ JEHO PONUKY SÚ
ZVYČAJNE LEN VYMENOVANÍM TECHNICKÝCH PARAMETROV A ZVÝRAZNENÍM PONÚKANEJ ZĽAVY. ANI
SI NEUVEDOMUJE, ŽE SA SÁM PRIPRAVUJE O OBJEDNÁVKY AJ POTREBNÝ ZISK. RIEŠENÍM JE VZDELÁVANIE
A ROZHODNUTIE PRE ZMENU.
Predstavme si človeka, ktorý chce
kúpiť nejaký produkt – okná, stolík,
vstavanú skriňu alebo niečo iné. Touto myšlienkou sa zaoberá už pár
týždňov. Hovoril o tom s priateľmi,
prešiel internetové prezentácie, čítal
rôzne články a reklamy. Nakoniec
telefonicky kontaktuje niekoľko predajcov. Získa tri písomné ponuky.
Ako ich bude vyhodnocovať a čo
rozhodne pri výbere dodávateľa?
Prvá vec, ktorú bude vyhodnocovať,
je pocit z oslovených predajcov. Ich
komunikáciu, správanie, ale hlavne
mieru záujmu o jeho potreby a predstavy. „Akú máte predstavu? Čo
ste doteraz podnikli? Podľa čoho si
chcete vyberať tento produkt a dodávateľa? Koľko chcete investovať?
Kedy a kde to potrebujete mať?“, to
sú otázky, ktorými predajca demonštruje svoj záujem a zároveň zisťuje
svoje príležitosti. Veď predávať znamená aktívne sa zaujímať o potreby
zákazníka so zámerom zistiť a využiť
príležitosť získať objednávku. Predaj
už dávno nie je len o rozprávaní, ale
o otázkach a záujme. Ak sa oslovený
predajca nepýta, nezaujíma a nezisťuje, ale len rozpráva, stráca šance.
Druhým bodom vyhodnotenia ponúk je pocit z firmy, ktorú zastupuje
oslovený predajca. Jej vzhľad, renomé, skúsenosti, možnosti, dodacie
a platobné podmienky. Ak ani toto
nevie predajca využiť vo svojej ponuke, stráca ďalšie šance.

Treťou vecou, ktorou sa bude zaoberať kupujúci, je prínos navrhovaného
riešenia. Skutočne len mizerné šance
majú ponuky, ktoré sú len vymenovaním technických parametrov. Zo
slovnej či písomnej ponuky musí byť
kupujúcemu jasné, ako to funguje,
ako sa to používa, aký to má prínos
pre jeho bežný život.
Pocit z predošlých troch vecí vytvára pocit hodnoty. Ten vyvažuje štvrtý
parameter ponuky a tým je cena. Ak
niekto položí na jednu misku váh len
hromadu technických parametrov
a na druhú cenu, koleduje si o pochybnosti a námietky zákazníka.
Náš zákazník sa skutočne rozhodne iba podľa ceny, ak nebude vidieť
žiadny iný významný rozdiel v predložených ponukách. Nie je dobre,
ak si zákazník povie: „Mám ponuky
od troch predajcov. Viac rozprávali,
ako sa zaujímali o moje predstavy.
Ani jeden ma nijako zvlášť nenadchol. Jeden bol z firmy Okno, druhý
z firmy Drevené okno a tretí z firmy
Dobré okno. Ani o jednej neviem nič
zaujímavé a podstatné. Každá ponuka je hromadou parametrov, ktorým
nerozumiem. Či je také alebo také
kovanie lepšie, neviem. Jeden mi to
ponúka za 3.000, druhý za 3.990
a tretí za 2.500. Zavolám tomu, čo
to ponúka za 3.000, ten je aspoň
miestny. Ak dá dobrú zľavu, zoberiem to od neho. Ak nie, tak od toho
za 2.500.“

KRÁLOVSKÉ NOVINKY, ROČNÍK 5, ROK 2012

Úlohou predajcu je dosiahnuť, aby
si zákazník povedal: „Toto je ponuka od zaujímavého chlapíka. Keď
som mu povedal, čo chcem, ušil mi
ponuku na mieru. Navrhol mi také
riešenie, ktoré sa mi páči a funguje
veľmi spoľahlivo. Oproti iným majú
to a to. Výrobky sú opatrené takými
a takými zárukami. Sú od firmy, ktorá to úspešne robí viac ako 15 rokov.
Zobral ma do výroby a ukázal mi
najmodernejšie strojové vybavenie.
Mám aj lacnejšie ponuky, no predajcovia aj samotné ponuky sa nedajú
ani porovnať.“
Pre všetkých je lepšie, ak predajca
predáva produkt, jeho vlastnosti
a prínos, nie zľavu.

Ivan Kostolný – majiteľ vzdelávacej
a poradenskej spoločnosti Sales
Management s.r.o., Bratislava.
Náš dlhoročný konzultant a tréner
v obchodných zručnostiach. Prispievateľ do Trendu (www.etrend.sk/
clanky-autora/Ivan+Kostolny.html)
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HRANIPEX, A.S., SUČANY
POTEŠENIE NA NAŠEJ HRANE
Správny výber lepidla je veľmi dôležitý
Naša spoločnosť Hranipex sa venuje obchodu spolu s aplikáciou lepidiel už niekoľko rokov. Za dodávateľa
lepidiel pre drevárske a nábytkové odvetvie sme zvolili nemeckého výrobcu Jowat A.G..
V Hranipexe sme zameraní na ideálne skĺbenie troch základných požiadaviek zákazníkov: kvalita, cena,
dostupnosť (rýchlosť dodávky).

k našej špecializácii na hranovacie
pásky sú ideálnym príkladom tavné
lepidlá pre olepovanie týchto pások.

Vzhľadom k už uvedenej spolupráci
so spoločnosťou Jowat A.G. máme
vyriešenú kvalitu. Produkty a technické zázemie Jowatu nás o tomto
už veľakrát presvedčili.

Naša expres kolekcia v súčasnosti obsahuje dvanásť EVA
a PO granulovaných tavných lepidiel pre hranovanie a obaľovanie. Z tohto počtu je sedem
neplnených s mernou objemovou hmotnosťou (hustotou)
v rozmedzí 0,87 - 1,03 g/cm3.
Tento údaj znamená, že neobsahujú dodatočné ťažšie plnivá
a výťažnosť z 1 kg granúl je 0,97
- 1,15 l roztaveného lepidla.
Tieto údaje považujem za veľmi
dôležité, pretože lepidlo nenanášame v granuliach, ale ako
súvislú vrstvu u ktorej ide o objem - nie o hmotnosť.

Dostupnosť vybraných produktov je
výhradne našou organizačnou záležitosťou. Vždy ponúkame dostupné
produkty, v prípade dohody so zákazníkom rozširujeme skladový sortiment o vybraný produkt.
Posledným bodom je výsledná
cena. Zámerne hovorím výsledná,
pretože jednotková cena sama o
sebe nie je objektívnym ukazovateľom. Vždy je potrebné vyhodnotiť niekoľko faktorov (jednotková
cena, spotreba, rýchlosť a náklady
na operáciu, dosiahnuté parametre
spoja, optický výsledek a čistota výsledného výrobku spolu s čistotou
technológie). Posúdením všetkých
týchto čiastkových parametrov dostaneme komplexný pohľad na testované lepidlo.
V Hranipexe vždy ponúkame produkty najvyššej kvality spolu s odborným vysvetlením, z akých dôvodov je dobré ich použiť. Vzhľadom

Jednoznačnými výhodami neplnených lepidiel oproti plneným
natur lepidlám sú:
- nižšia spotreba v kg až o 40%
- dizajnovo čisté spracovanie
bez béžového pásika
- širšia oblasť použiteľnosti v náväznosti na technológie (rovné, softové, falcové a tvarové
olepovanie)
- vyššia pevnosť lepeného spoja
- vyššia tepelná odolnosť spoja
- minimálne napaľovanie lepidla
v tavnej vaničke

Uvedený sortiment, parametre, výhody a získané skúsenosti nám pomáhajú v serióznom uspokojovaní požiadaviek zákazníkov a o to predsa ide.
Václav Čech
predseda predstavenstva
Uvedené fakty týmto zásadne menia
pohľad na vyššiu jednotkovú cenu
neplneného lepidla oproti nižšej jednotkovej cene lepidla plneného.

HRANIPEX, a. s.
Sídlo: Hlavná 1958, 038 52 Sučany
Činnosť od: 04.04. 2001
Viac info na: www.hranipex.sk

