Історія компанії

ТзОВ “Вудтехнік” – компанія, що заснована 01 жовтня 2008
року в м.Львові, і на сьогоднішній день являється одним з
провідних виробників продукції з натурального дерева в
Україні.
Одним з напрямків виробництва ТзОВ «Вудтехнік» є дверцята
жалюзійні. Сучасні та якісні характеристики товару
забезпечили їх широке застосування не тільки у меблевій
індустрії, а й у побуті.
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Партнери ТзОВ «Вудтехнік» в Україні
У 2009 році заключений договір з мережею ТОВ «Епіцентр К»
(42 гіпермаркети).
Також, налагоджено співпрацю з мережею ТзОВ «Нова лінія»
(16 гіпермаркетів).
2010 рік — початок плідної співпраці з ТзОВ «Леруа Марлен»
(3 гіпермаркети), з ТзОВ «Олді» (3 гіпермаркети).
Оскільки, на сьогоднішній день, наша компанія працює з усіма
будівельними гіпермаркетами в Україні, керівництвом компанії
було прийнято рішення про збільшення виробничих
потужностей та вихід на європейський ринок.
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Характеристика
Верхня поперечна планка
Бокова планка (стояк)
Ламель
Проміжна поперечна планка
Нижня поперечна планка

Бокова планка (стояк) — виготовляється
методом зрощення, що запобігає поздовжній
деформації. Поперечні планки до бокових
кріпляться за допомогою шкантів.
Нижня поперечна планка має стандартну
ширину
70 мм і служить орієнтиром при
встановленні. Ширина інших поперечних
планок розміщена в діапазоні 60-80 мм. і
залежить від висоти дверки та кількості
ламелей.
Ламель має товщину 5 мм., ширину — 31 мм.
і розміщена в пазах бокової планки нерухомо
на глибині 10 мм. з кожного кінця.
Площина дверей обробляється шліфувальною
стрічкою з розміром зерна 100 мкм.
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Особливості технології виробництва
У виробництві дверцят жалюзійних використовується брус хвойних
порід дерева класу «АА» на якому не допускаються сучки, смоляні
кишені, синява та інші дифекти.
Унікальна особливість виробництва полягає в тому, що бокова планка
(стійка) виготовляється методом зрощення бруска, що запобігає
поздовжній деформації дверцят жалюзійних висотою від 1700 мм до
2422 мм. Саме ці особливості надають легкості у подальшій роботі з
нашим товаром і забезпечують його довготривалу експлуатацію.
Також, слід відмітити екологічність сировини і конкурентну ціну
товару.
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