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We ontwerpen, fabriceren en installeren zowel componenten als complete productie- 

lijnen voor deze branches. Ook kunt u bij Indufinish terecht voor advies over opper- 

vlaktebehandelingstechnieken, het bestellen van nieuwe en gebruikte onderdelen 

voor uw productielijn en kunt u het onderhoud van uw bestaande installatie door 

ons laten uitvoeren.

Już od 25 lat Indufinish jest wiodącym 
dostawcą instalacji do obróbki 
powierzchni, wysoko cenionym zarówno 
w kraju jak i za granicą. Specjalizujemy 
się przede wszystkim w malowaniu 
proszkowym, elektroforetycznym  
(tzw. KTL) oraz galwanotechnice.

Dla naszych klientów projektujemy, dostarczamy i instalujemy zarówno 

pojedyncze urządzenia jak i całe linie lakiernicze. Ponadto nasi fachowcy 

udzielają porad z zakresu technik obróbki powierzchni i pomagają w dobraniu 

odpowiedniego rozwiązania. Wykonujemy również konserwację i przeglądy 

naszych instalacj.



Innowacja, zrównoważony rozwój chroniący 
środowisko i wysoka jakość, na którą Cię stać
Dążenie do zrównoważonego rozwoju połączonego z ochroną 

środowiska mamy wpisane w genach. Już od wielu lat jednym z 

naszych priorytetów jest projektowanie instalacji energooszczędnych. 

Produkcja jak najmniejszej ilości odpadów – to dla nas punkt wyjścia. 

Pracownicy z naszego działu badań i rozwoju nieprzerwanie szukają 

nowych, energooszczędnych rozwiązań. Dzięki temu przyczyniamy się 

do zrównoważonego rozwoju przemysłu, przyjaznego dla środowiska. 

Dla klientów zainteresowanych instalacjami bez użycia gazu mamy 

nowe, całkowicie opracowane projekty. W połączeniu z naszym 

daleko idącym systemem odzyskiwania ciepła i nowymi systemami 

chemicznymi i proszkowymi, działającymi na niższych temperaturach 

niż powszechnie używane systemy, umożliwiają one coraz mniejsze 

zużycie energii. Z przyjemnością podzielimy się paroma przykładami 

obliczeń zastosowanych już w praktyce. Jesteśmy pewni, że ich wyniki 

miło zaskoczą naszych klientów.

Practice what you preach
Zrównoważony rozwój mający na celu ochronę środowiska stanowi 

jeden z głównych celów, do którego dążymy jako przedsiębiorstwo. 

I tak, nasze biura i hale są w całości wyposażone w oświetlenie LED-

owe, natomiast na dachu zainstalowaliśmy 300 paneli słonecznych. 

Dodatkowo zainwestowaliśmy w biura o niskim zużyciu energii. Aby 

spełnić oczekiwania naszych klientów i nasze, ściśle współpracujemy 

z hurtownikami, którzy podzielają nasz punkt widzenia.

Indufinish jest synonimem wysokiej jakości. Jakości również na Twoją 

kieszeń. Widać to w wysokiej klasie i wzornictwie naszych projektów, 

w częściach jakie do nich wybieramy oraz montażu i wykończeniu. 

Zauważysz to też w sposobie, w jaki dostarczymy Ci projekt oraz w 

jakości pomocy jaką od nas otrzymasz podczas montażu i pierwszego 

uruchomienia instalacji. Zależy nam, aby wszystko działało jak najlepiej.

Partnerstwo i serwis
Oprócz dostawy wysokojakościowego produktu, niezwykle ważne są 

dla nas jeszcze dwie inne rzeczy: partnerstwo i serwis. Z przyjemnością 

podzielimy się z Tobą naszymi pomysłami i doradzimy. Wszystko to 

w proaktywny sposób. Aby jeszcze lepiej zoptymalizować procesy 

biznesowe w Twojej firmie. Oraz aby zredukować ceny wytwarzanych 

przez Ciebie produktów. Razem zwiększymy Twój zwrot z inwestycji. 

Chcemy zostać Twoim partnerem na długi czas, dzięki czemu przez 

cały okres eksploatacji Twojej instalacji będziesz mógł korzystać z 

naszego świetnego serwisu.
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