maszyny i narzędzia

Krojownie

maszyny i narzędzia
wadzić we względnie krótkim
czasie.
Poza tym dostawca, starając
się zaspakajać potrzeby odbiorców, wciąż rozszerza gamę dostępnych rozwiązań. W tym roku

Samex rozpoczął funkcjonowanie w roku 1988. Wtedy na
polskim rynku obecne już były
pierwsze prywatne firmy krawieckie, ale brakowało urządzeń
do krojenia materiałów. W tym

dzimy z założenia, że aby stać się
profesjonalistami w jednej dziedzinie, należy na niej skupić całą
swoją uwagę i zaangażowanie.
Jest to również dodatkowa motywacja do pracy i rozwoju – każ-

planowane jest na przykład rozpoczęcie produkcji lekkiej krajarki tarczowej o dużej wysokości cięcia, która będzie wyróżniać
się także cichą pracą. W obszarze
tych urządzeń jest luka na polskim rynku i wprowadzony model ma ją wypełnić. Niedługo też
ofertę Samexu rozszerzy odkrawacz przeznaczony do grubszych
materiałów.

okresie przedsiębiorstwo skupiło
się na produkcji noży krojczych.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło na stworzenie profesjonalnego serwisu, z którego dostawca
znany jest w całym kraju do dzi-

dy lubi być wyjątkowy w tym, co
robi. My opanowaliśmy do perfekcji obsługę firm w zakresie
doboru i serwisu urządzeń krojczych. Działamy na rynku już od
ponad 20 lat, dzięki temu mamy

siaj. Marcin Staniszewski mówi:
„Od początku istnienia stawialiśmy na profesjonalizm. Wycho-

ogromne know-how, które przekłada się na zaufanie, jakim obdarzają nas klienci”.
(z)

skrojone do potrzeb
Centrum Wyposażenia Krojowni Samex z Łodzi dostarcza
zakładom tapicerskim urządzenia znajdujące zastosowanie
w warstwowaniu i wycinaniu wzorów z materiałów,
którymi pokrywane są produkowane przez nich meble.
W ofercie znajduje się szerokie spektrum maszyn
pozwalające wyposażyć każdą krojownię odpowiednio do
wymagań produkcyjnych.

Zlagowaniem materiału, czyli rozłożeniem go z belki i pocięciem na warstwy zajmują się lagowarki automatyczne i ręczne.
Wśród modeli ręcznych oferowanych przez Samex warto zwrócić
uwagę na zestaw Ocean SK-5L,
który pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty pracy. Modele automatyczne, mogące pracować
całkowicie bezobsługowo, umożliwiają znaczne przyśpieszenie
procesu produkcyjnego. W porównaniu do ręcznych lagowarek
pracują nawet 10 razy szybciej,
jednakże ich cena jest adekwatna do tych osiągów, również około 10 razy wyższa.
W obrębie lagowarek automatycznych wprowadzono do sprzedaży całkowitą nowość – Caron
Flash, najnowocześniejszy model
z serii Caro, umożliwiający bardzo precyzyjne lagowanie z prędkością do 100 m/min. Jest to produkt nowej generacji, bardzo lekki i posiadający najniższy punkt
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załadunku belki. Maszyna wyposażona została w szereg innowacyjnych rozwiązań elektronicznych, jak choćby tryb samouczący, który upraszcza jej obsługę do
minimum.
Istotną grupą w ofercie firmy
Samex są maszyny przeznaczone
do cięcia rozłożonego materiału: krajarki ręczne i taśmowe oraz
całkowicie automatyczne cuttery.
Zróżnicowanie tych maszyn jest
bardzo duże, co wiąże się z tym,
że mają za zadanie spełniać różne potrzeby. Marcin Staniszewski
z CWK Samex mówi: „Dostarczamy zarówno lekkie ręczne krajarki, jak na przykład niezwykle popularny Red Ocean, umożliwiający cięcie kilku warstw skóry, jak i
stacjonarne noże taśmowe, przykładem których jest Big Ocean,
posiadający regulowaną prędkość krojenia i zapewniający cięcie trudnych, sklejających się tkanin. Z kolei najbardziej zaawanso-

wane technicznie cuttery wycinają bezobsługowo zaprogramowane wcześniej w komputerze wzory”.
Z pozostałego obszaru produkcji Samexu wymienić należy
jeszcze stoły tapicerskie i krojcze.
Asortyment uzupełnia duża baza
części zamiennych do różnego
rodzaju krajarek. Firma zapewnia
także profesjonalny serwis dostarczanych urządzeń.
Produkty firmy Samex są skierowane zarówno do małych zakładów tapicerskich, jak i dużych
fabryk. Dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie każdy znajdzie
rozwiązania odpowiednie do potrzeb, bez względu na wielkość i
stopień rozwoju. Wąska specjalizacja firmy sprawia, że ma ona
w asortymencie prawie wszystkie rodzaje urządzeń używanych
w krojowniach i nawet te bardziej
specjalistyczne jest w stanie sprowww.meblarstwo.pl

Realizacja zamówień na standardowe urządzenia jest bardzo
szybka, gdyż nie ma konieczności oczekiwania na sprowadzenie
towaru. Z kolei proces produkcyjny ręcznych zestawów lagujących trwa około tygodnia i może
być dłuższy, jeśli konieczne jest
wprowadzenie jakichś szczególnych rozwiązań. Możliwa jest także realizacja nietypowych zleceń
klientów, w celu osiągnięcia efektu zgodnego z oczekiwaniami potrzebne są tu zwykle dokładne
konsultacje. Jeśli chodzi o serwis
maszyn, to w większości przypadków problemy daje się rozwiązywać poprzez wysłanie kurierem
części zamiennej.
www.meblarstwo.pl
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