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Nákup širokopásové brusky

Popis: Žadatel v rámci své truhlářské činnosti zaměstnává jednu osobu. Tato truhlářská výroba se orientuje na
zakázkové zpracování truhlářských výrobků, jakými jsou např. okna, dveře a podob. Zabývá se i dodávkou
kuchyňských linek a jiného bytového vybavení na míru (např. postele, stoly, skříně, atd.) Při různých truhlářských
technologií výroby je využívaná technologie broušení povrchů zpracovávaných materiálů a to buď jako finalizace
povrchu nebo z důvodu precizního srovnání povrchu. V každém případě broušení dřeva je nedílnou součástí
technologie zpracování dřeva na dřevěné výrobky. Mnohdy kvalita a přesnost broušení rozhoduje o výsledné
kvalitě celého výrobku. 

V současné době úpravy povrchů truhlářských výrobků broušením provádí žadatel za pomocí různých ručních
nástrojů. Tento způsob se jeví z pohledu pracnosti, energetické náročnosti a efektivity za zcela nevyhovující.
Vzhledem k tomu, že rostou i nároky zákazníků na kvalitu zpracování a finalizaci různých povrchů a žadatel se
snaží jít v rámci rozvoje firmy v oblasti truhlářské výroby cestou moderního a efektivního zpracování masivu a i
jiných materiálů, tak se rozhodl pro nákup širokopásové brusky. Dalším významným aspektem, který rozhodl o
nákupu širokopásmové brusky je i to, že se v zakázkové truhlařině stále více využívají nové materiály v podobě
dýhovaných desek. Tyto materiály je zapotřebí také upravovat broušením s ohledem na přesné zpracování, aby
nedocházelo k znehodnocování těchto mnohdy drahých materiálů.

Žadatel nákupem širokopásové brusky chce získat stroj, jenž by byl moderní, bezpečný a výkonný, kdy při jeho
využití, pak dojde ke zvýšení produktivity dosavadní páce, snížení hluku a prašnosti prostředí. Dále aby tento stroj
splňoval z hlediska obsluhy jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za
optimální cenu včetně precizního broušení masívu i dýhovaných povrchů.

Příjemce dotace: Gerold Derner
Realizace: 08/2012 - 03/2013
Celkové výdaje: 384 000,- Kč
Dotace přidělená MAS: 192 000,- Kč
Proplacená dotace: 192 000,- Kč
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