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TOOLS FACTORY Sp. J. jest liderem 
w  Europie Środkowo-Wschodniej 

w produkcji maszyn do formowania termicznego 
i próżniowego tworzyw sztucznych (także zwane 
jako termoformierki próżniowe):
	maszyny do formowania termicznego tworzyw 

sztucznych z arkuszy z załadunkiem ręcznym,
	maszyny do formowania termicznego tworzyw 

sztucznych z rolki,
	maszyny do formowania termicznego tworzyw 

sztucznych z  arkuszy z  załadunkiem i  rozła-
dunkiem automatycznym.

Asortyment produkcji obejmuje również 
maszyny i urządzenia do obróbki różnorodnych 
materiałów (m.in. tworzywa sztuczne, drewno, 
materiały drewnopochodne), takie jak:
	3-osiowe obrabiarki CNC,
	4-osiowe obrabiarki CNC,
	5-osiowe centrum frezujące CNC,
	poziome przecinarki taśmowe, 
	 inne urządzenia. 

TOOLS FACTORY SP.J. prowadzi prace 
projektowe w  zakresie konstruowania nowych 
maszyn i  urządzeń oraz prace rozwojowe, 
których efektem są innowacyjne rozwiązania 
i  ciągłe doskonalenie istniejących wyrobów. 
Firma posiada własny dział badawczo-rozwo-
jowy, w  którym powstają projekty i  szkice 
robocze, dokonywane są znaczące udoskona-
lenia programów sterujących. We  współpracy 
z  firmami zewnętrznymi odbywa się opraco-
wywanie nowych i  innowacyjnych technologii  
m.in. związanych ze zdalnym sterowaniem 
i  obsługą techniczną maszyn poprzez Internet. 
Celem tych działań jest wytworzenie nowocze-
snych urządzeń i innowacyjnych usług. Ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo pracy oraz podwyż-
szanie jakości i  niezawodności wyrobów to 
główne priorytety w działalności firmy. 

Jednym z głównych zadań działu badawczo-
-rozwojowego było m.in. stworzenie całkowicie 

nowego dla firmy produktu – nowoczesnego, 
innowacyjnego 5-osiowego centrum frezującego 
CNC dla obróbki wielu rodzajów materiałów. 
Nowe urządzenie zapewnia zwiększone bezpie-
czeństwo i komfort pracy poprzez zastosowanie 
nowoczesnej obudowy całego pola roboczego 
oraz posiada konstrukcję modułową, co pozwala 
na jego ewentualną rozbudowę (tzn. wielokrotne 
zwiększenie obszaru roboczego) w  dowolnym, 
odpowiednim dla użytkownika czasie. W urzą-
dzeniu zastosowano wiele innowacyjnych 
rozwiązań i  opcji, które mogą być interesujące 
dla potencjalnych klientów.

Proces produkcyjny jest precyzyjnie plano-
wany i organizowany, co pozwala na optymalne 
wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz termi-
nową realizację zamówień. TOOLS FACTORY 
dostarcza swoim potencjalnym odbiorcom 
produkty, których największymi atutami są: 
łatwa, intuicyjna obsługa maszyny, niezawod-
ność, indywidualnie dopasowane rozmiary 
i opcje maszyny, doskonałe wyposażenie, możli-
wość zastosowania różnych procesów formo-
wania termicznego, usługa zdalnego serwisu 
maszyny przez Internet, atrakcyjna cena.

TOOLS FACTORY Sp. J. z  powodzeniem 
sprzedaje swoją produkcję na rynku krajowym 
i na rynkach zagranicznych m. in. w Niemczech, 
w  Czechach, w  Rosji, na Białorusi, w  Kazach-
stanie, na Ukrainie, w Łotwie, na Litwie, w Chor-
wacji, na Cyprze. Celem działań eksportowych 
jest m. in. wzrost udziału eksportu w  przycho-

dach ze sprzedaży, zwiększenie rozpoznawal-
ności produktów firmy, co pozwoli wzmocnić 
pozycję firmy w kraju i zagranicą oraz zwiększyć 
jej obroty i konkurencyjność.

TOOLS FACTORY Sp. J. jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród m. in.: 
	 Wybitny Eksporter roku 2013,
	Złoty Medal Targów Kieleckich Plastpol 2014, 
	Lider Przedsiębiorczości roku 2014,
	Nagroda Główna Targów Przemysłowych 

w Nitrze, Słowacja, 2015 r.,
	Dyplom Targów Kieleckich Plastpol 2015.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia oraz satys-
fakcja klientów jest najważniejszą motywacją do 
dalszego rozwoju firmy oraz produkcji nowocze-
snych, innowacyjnych maszyn i urządzeń.  

Maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa tworzyw sztucznych
Głównym kierunkiem działalności TOOLS FACTORY 
Sp. J. jest projektowanie i produkcja maszyn i urzą-
dzeń w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Nagrodzeni na targach Plastpol 2015 – Wyróżnienia
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