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NOWE TECHNOLOGIE
AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

ROBOTYZACJA PRAC            NARZĘDZIA DIAMENTOWE

Przedstawicielstwa:

Firmy współpracujące:

"Starting&Business" PUHP Sp. z o.o.     PL 35-105  Rzeszów    ul. Przemysłowa 12 p. 23,24      tel. +48 17  854 9363

starting@rz.onet.pl Mieczysław Lewicki
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Rozwiązania 
na miarę potrzeb
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Grupa Biele wyspecjalizowa-
na w projektowaniu i produk-
cji rozwiązań automatyzacji dla 
procesów przemysłowych naby-
ła wytwórcę pras hydraulicznych 

o 150 letniej tradycji – firmę 
Marzola. Spółki te utrzymy-
wały ścisłą współpracę od po-
nad 20 lat, a Marzola zaopatry-
wała Biele w prasy hydrauliczne 

przeznaczone do projektów au-
tomatyzacji w sektorze przemy-
słu drzewnego i produktów po-
chodnych. Dzięki tej fuzji Biele 
będzie optymalizować rozwią-
zania dla swoich klientów i do-
starczać „know how” niezbędny 
do produkcji każdego typu wy-
robów. 
Biele jako lider w procesach 
transformacji drewna i produk-
tów pochodnych w całym okresie 
współpracy z Marzola, wyprodu-
kował prasy do produkcji drew-
na warstwowego, tworzyw war-
stwowych i płyt kompaktowych 
(HPL), jak również prasy krót-
kiego cyklu do melaminowania 
i do oklejania okleinami natu-
ralnymi oraz prasy wielopółko-
we do wyrobu parkietu pływają-
cego. Bieżącym przykładem tej 
współpracy są linie pras dla pro-
dukcji sklejki w Garnica Plywood 
w Hiszpanii, linie produkcji pod-
łóg dostarczonych do firmy Faus 
USA oraz linia dla cyklu krótkie-
go melaminowania dla firmy Eu-
rostandard w Rosji. 
Z dotychczasowej współpracy 
między obydwoma przedsiębior-
stwami wynikały również pro-
jekty dla innych sektorów prze-
mysłowych m.in. linia do wyrobu 
sufitów podwieszanych na ba-
zie gipsu - ostatnio dostarczona 
do firmy Ulsan (Korea Południo-
wa) - koncernu międzynarodowej 
francuskiej firmy Lafarge.
Grupa Biele obecna w rynkach 
międzynarodowych przez swoje 
oddziały Wood, Metal oraz In-
dustry od 2009 roku we współ-
pracy z firmą Starting&Business 
obecna jest również w Polsce, 
oferując jak zawsze indywidual-
ne rozwiązania na miarę potrzeb 
każdego klienta. 
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