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Technika i technologia
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Początki działalności firma TimberPlus
Budzyk Sp. j. datuje na 1989 r., kiedy to
Adam Budzyk wraz ze swoim wspólnikiem
założył spółkę pod nazwą BM Zakład Stolarski Budzyk A. i Maślanka M. W rzeczywistości był to dość skromny zakład stolarski obsługujący rynek lokalny. Odbywała
się w nim produkcja głównie elementów
ogrodzeniowych oraz deseczek balkonowych z drewna sosnowego.
– Początkowo stolarnia znajdowała
się w pomieszczeniach przydomowych,
a pierwszą maszyną, na której pracowaliśmy, była frezarko-wzorcarka zakupiona
jako wkład wnoszony do spółki – wspomina
Krzysztof Budzyk, syn założyciela firmy.
Z biegiem lat BM Zakład Stolarski Budzyk A. i Maślanka M. powoli się rozwijał. Poszerzał swój park maszynowy oraz
zwiększał możliwości produkcyjne. Konsekwencją takiego stanu rzeczy była konieczność przeprowadzki firmy do większej
siedziby – przy ulicy Składowej w Nowym
Targu (woj. małopolskie). Następnie w 1997
r. Adam Budzyk otworzył drugi zakład produkcyjny w oddalonych o kilka kilometrów
Szaflarach. Niestety, obie nieruchomości
były dzierżawione, co w jakimś stopniu
wpływało na dalsze tempo rozwoju firmy.
Do 2001 r. spółka miała charakter
cywilny, a następnie przekształciła się
w spółkę jawną i w niezmienionym składzie działała aż do końca 2014 r.

Syn wkracza do gry
Ważną datą w historii firmy był rok 2002,
kiedy to dołączył do niej Krzysztof Budzyk.
Zarówno jego wykształcenie w dziedzinie
ekonomii oraz technologii drewna, jak i biegła znajomość języków obcych, bardzo wspo-
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TimberPlus Budzyk to polski producent łuków klejonych
warstwowo. Na początku swojej działalności wytwarzał
– jako podwykonawca pewnego przedsiębiorstwa
– elementy gięto-klejone z drewna. Z czasem zaczął
próbować swoich sił w produkcji gotowych wyrobów
według własnego pomysłu. Dziś – odwiedzając nowoczesny
zakład produkcyjny w Nowym Targu i obserwując jego
pracę – można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia
z doświadczonym specjalistą w dziedzinie mebli
ogrodowych oraz związanych z nimi akcesoriów.
TEKST I FOT. Piotr Kmiecik



mogły przedsiębiorstwo w rozwoju sprzedaży, szczególnie na rynkach zagranicznych.
W 2015 r. – w wyniku wyraźnego rozwoju przedsiębiorstwa – Krzysztof Budzyk odkupił udziały od wspólnika i tym
sposobem firma zyskała miano rodzinnej,
prowadzonej przez ojca i syna. Przypieczętowaniem tej transformacji była również zmiana nazwy na TimberPlus Budzyk
Sp. j., i tak jest do dziś.
– Warto wspomnieć, że w branży
drzewnej pracował już mój dziadek – opowiada Krzysztof Budzyk. – Prowadził on
jednoosobową działalność – zakład stolarsko-usługowy. Po nim zostało jeszcze
trochę starych maszyn z lat 50. i 60., m.in.:
strugarka, wyrówniarka czy też piła pionowa taśmowa, która zdobi naszą halę
jako relikt tamtych czasów.
Obecnie TimberPlus Budzyk zatrudnia 28 osób, a praca odbywa się w systemie
dwuzmianowym. Poza tym posiada już
własną halę produkcyjną o powierzchni
2 600 m2 na 1,5-ha działce znajdującej się
na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w Nowym Targu.
– Pierwsza część budynku powstała
w 2017 roku, z kolej drugą część oddaliśmy
do użytku w styczniu 2018 roku – mówi
Krzysztof Budzyk.

Zakład podzielony jest na kilka stref.
Pierwszą stanowi biuro oraz zaplecze socjalne, w drugiej odbywa się produkcja, w trzeciej przeprowadzany jest proces impregnacji oraz produkcja biomasy, a w czwartej
odbywa się pakowanie, magazynowanie
oraz wydawanie końcowych wyrobów. Tam
również znajduje się szwalnia. Ponadto na
terenie zakładu wydzielone jest miejsce, do
którego trafia drewno przywiezione z tartaku, gdzie jest odpowiednio przycinane,

promienie słoneczne, przez co zachowują
swoje właściwe kolory.

Drewno wyłącznie krajowe,
certyfikowane

Właściciele firmy – Adam i Krzysztof Budzykowie – osobiście prezentują swoje produkty.

a następnie suszone w nowoczesnej, sterowanej komputerowo suszarni.

Ambitne zadanie logistyczne
Zagospodarowanie działki od SAG, budowa oraz urządzanie hali trwały blisko
3 lata – co bardzo ważne i warte podkreślenia – bez żadnej, nawet najmniejszej
przerwy w produkcji.
Aby dokonać transferu do nowej
siedziby, a jednocześnie dotrzymać terminowych realizacji, firma musiała zrezygnować z produkcji pewnej grupy asortymentowej, tj. stołów, krzeseł oraz ławek
ogrodowych. Patrząc jednak na obecne
tempo rozwoju zakładu, można przypuszczać, że przyjdzie czas, kiedy te produkty
powrócą do stałej oferty.
– Przeprowadzka z zakładu ze wspomnianej ulicy Składowej – gdzie pracowaliśmy nieprzerwanie przez prawie 20 lat
– jest naszym wielkim sukcesem – mówi
z dumą Krzysztof Budzyk. – Jednak logistycznie było to trudne wyzwanie, bowiem
wymagało niemałego zaangażowania
i wysiłku ze strony całej naszej załogi. Na
szczęście przeprowadzka odbyła się bardzo
sprawnie, bez zakłóceń w odbiorach towaru
– transporty nie miały ani dnia spóźnienia.
Dla nas bardzo istotne jest, aby klienci
widzieli w nas solidną markę i bez żadnych
obaw mogli na nas polegać. Daje to obopólne korzyści, tzn. my oferujemy produkty
wysokiej jakości i zawsze dostarczamy je
w wyznaczonym czasie i miejscu, z kolei
oni odwdzięczają się terminowymi płat-

Od momentu zakończenia budowy nowej hali produkcyjnej TimberPlus Budzyk cały czas inwestuje w swój park maszynowy.

nościami oraz życzliwie polecają nas kolejnym klientom. W tym miejscu chciałbym się pochwalić, że ilość reklamacji
od naszych klientów to rząd wielkości
nieprzekraczający 0,5 ‰.

Skąd pomysł na elementy
gięto-klejone z drewna?
– Historia pochodzi z lat 90. ubiegłego
wieku – wspomina współwłaściciel firmy. – Rozpoczęliśmy wówczas współpracę
z firmą Multi z Kalisza, która poszukiwała dostawców elementów gięto-klejonych
do wykonywanego przez siebie programu
ogrodowego. I tak rozpoczęła się nasza
przygoda z tym tematem. Po pewnym czasie firma Multi upadła, ale pozostał pomysł
na produkt. Z naszej strony zapadła więc
decyzja o kontynuacji produkcji elementów
gięto-klejonych. Musieliśmy zatem znaleźć
nowych kontrahentów. Sytuacja niejako
zmusiła nas też do stworzenia nowej, własnej linii wyrobów, które można byłoby
sprzedawać jako produkty samodzielne.
Obecnie jesteśmy producentem mebli do
wypoczynku w ogrodzie, foteli wiszących
czy hamaków ogrodowych, a także łuków
płotowych, półkoli do altan czy pergoli.
Warto dodać, że TimberPlus Budzyk
posiada w ofercie także akcesoria tekstylne do mebli ogrodowych, tj.: pokrowce
i poduszki, które wykonuje we własnej
szwalni. Firma pozyskuje materiały m.in.
od polskich i hiszpańskich producentów.
Cechują się one wysoką jakością i wytrzymałością – są odporne na wodę oraz

Przedsiębiorstwo pozyskuje drewno
od zaprzyjaźnionego tartaku, z którym
współpracuje od wielu lat. Jest to przede
wszystkim drewno świerkowe. Wyjątek
stanowi drewno modrzewiowe, które
jest przeznaczone do stojaków hamakowych ręcznie olejowanych. TimberPlus
Budzyk do produkcji swoich wyrobów
używa wyłącznie surowca krajowego,
certyfikowanego (wszystkie towary posiadają certyfikat FSC).
Miesięcznie przedsiębiorstwo przerabia około 110 m3 drewna. Oczywiście
zmienia się to sezonowo – ze względu na
charakter oferty. Największa produkcja
odbywa się w okresie jesienno-zimowym,
aby zapewnić dostępność asortymentu
wiosną i latem, kiedy sprzedaż jest najintensywniejsza. Proces produkcyjny jest
kilkuetapowy i wymaga zaangażowania
wielu narzędzi. Dlatego też firma regularnie rozwija swój park maszynowy i inwestuje w nowe urządzenia.
– Na samym początku drewno trafia
do suszarni – opowiada Krzysztof Budzyk. – Następnie tarcica rozcinana jest
na traku pionowym cienkotnącym na lamele. Uzyskane lamele poddawane są kalibracji na szlifierkach wąskotaśmowych,
skąd trafiają na specjalne prasy do klejenia. W kolejnym etapie sklejone lamele
obrabiane są już na strugarce, a następnie szlifierce. Po wyszlifowaniu, uzyskane
elementy przechodzą przez centrum obróbcze, skąd trafiają do kontroli jakości,
a następnie na szczotkarkę.
TimberPlus Budzyk zauważył u klientów tendencję do wykorzystywania swoich
wyrobów nie tylko w ogrodzie, ale także
wewnątrz pomieszczeń, dlatego warto zaznaczyć, że firma używa nieszkodliwych
impregnatów oraz klejów poliuretanowych, przeznaczonych do użytku w zamkniętych przestrzeniach.

Europa zachwycona ofertą
TimberPlus
Wyroby TimberPlus Budzyk w 80 proc. trafiają na eksport.
– Nasz zakład ma wiodącego klienta

Szlifierka szerokotaśmowa Buldog 7 dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności przeznaczona
jest do wysokiej jakości wymagających operacji szlifowania elementów z litego drewna,
powierzchni fornirowanych, MDF, a także bazowego uszczelniania kitów czy lakierów.
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Najnowszy nabytek firmy – szczotkarka Final rozpoczęła pracę w połowie listopada
tego roku. Jest to pierwsza tego typu maszyna w zakładzie TimberPlus Budzyk.

z Monachium, z którym współpracuje
już od dłuższego czasu – mówi Krzysztof Budzyk. – Odbiera on około 70 proc.
naszej produkcji. Zajmuje się także rozwojem naszej oferty oraz jej dystrybucją
nie tylko na terenie Niemiec, ale również
bardziej oddalonych krajów, np. Stanów
Zjednoczonych czy Korei Południowej.
Ponadto użycza nam również swojej powierzchni magazynowej.
Przedsiębiorstwo aktywnie kooperuje także z innymi firmami z Europy,
m.in.: z Grecji, Belgii, Czech czy Słowacji, do których trafia kolejne 10 proc. produkcji. Marzeniem Krzysztofa Budzyka
jest nawiązanie współpracy z firmami
z Europy Wschodniej, ale z doświadczenia już wie, że rynek ten jest bardzo
trudny, nie tyle pod względem gospodarczym, co politycznym.
Pozostałe 20 proc. produkcji zostaje
w Polsce, gdzie dystrybuowane jest na
terenie całego kraju.

Plany rozwojowe na najbliższą
przyszłość
W przyszłym roku TimberPlus Budzyk
planuje m.in. oddać do użytku nowe pomieszczenie – wiatę o powierzchni 600
m2, przylegającą do suszarni do drewna. W niej będzie składowana tarcica.
To rozwiązanie pozwoli przyspieszyć
przygotowanie surowca do rozkroju
na lamele. Z kolei – w odpowiedzi na
wzrost cen energii elektrycznej – na
dachu zakładu zostaną zainstalowane
panele fotowoltaiczne, które pozwolą
na pewne oszczędności.
Warto dodać, iż firma jest w trakcie
modernizacji swojego parku maszynowego. W związku z tym zamierza w najbliższym czasie wymienić wiekową
strugarkę oraz centrum obróbcze.

Inwestycja w nowy park
maszynowy i przygoda
z firmą Houfek
Od momentu zakończenia budowy nowej hali produkcyjnej TimberPlus Budzyk cały czas inwestuje w swoje wyposażenie. Decyzje o zakupie kolejnych
maszyn podyktowane są wieloma względami, m.in.: zwiększeniem możliwości
produkcyjnych, a także podniesieniem
jakości wykonania wyrobów.
W kończącym się roku kalendarzowym park maszynowy TimberPlus Budzyk powiększył się zatem o maszynę
firmy Houfek. Jak doszło do nawiązania
współpracy z tym czeskim producentem
maszyn do obróbki drewna?
– Po raz pierwszy spotkaliśmy się
z firmą Houfek trzy lata temu na targach DREMA w Poznaniu – wspomina
Krzysztof Budzyk. – Tam poznaliśmy
Petera Šelepa, dyrektora Houfek Polska,
który zainteresował nas ofertą produktową firmy. Następnie pan Peter odwie-

dził nasz zakład w Nowym Targu, który
był wtedy jeszcze w trakcie budowy. Wymieniliśmy się wówczas uwagami oraz
przedstawiliśmy nasze plany względem
doposażenia firmy w nowe maszyny.
Wtedy też pan Peter zaoferował nam pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu
oraz zaprosił nas do siedziby zakładu
produkcyjnego Houfek w Czechach –
w miejscowości Golčův Jeníkov.
Fabryka Houfek zrobiła na Adamie
i Krzysztofie Budzykach bardzo dobre
wrażenie. Mogli oni przeprowadzić na
pokazowych maszynach testy z procesu szlifowania na przywiezionych przez
siebie półproduktach. Wypadły one pomyślnie, zatem naturalną konsekwencją był zakup do zakładu TimberPlus
Budzyk szlifierki szerokotaśmowej
o nazwie Buldog 7. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności przeznaczona jest do wysokiej jakości
wymagających operacji szlifowania
elementów z litego drewna, powierzchni fornirowanych, MDF, a także bazowego uszczelniania kitów czy lakierów.
W Nowym Targu maszyna działa już od
roku i spisuje się bez zarzutu.
– Przez cały czas pozostawaliśmy
z firmą Houfek w kontakcie i przedstawiliśmy panu Peterowi kolejne zagadnienia, m.in. wykończenie powierzchni
produkowanych przez nas elementów
– kontynuuje Krzysztof Budzyk. – Doskonałym rozwiązaniem okazała się
szczotkarka Final, która rozpoczęła
pracę w naszym zakładzie w połowie
listopada tego roku.
Final stanowi wysoko wydajną
maszynę szczotkującą dla ostatecznego wykończenia powierzchni, tzn.:
delikatnego szlifowania, strukturowania, wygładzania oraz innych prac
wykończeniowych. Oczywiście każde
wykończenie powierzchni uzależnione
jest od rodzaju stosowanego narzędzia,
tj. szczotki, dlatego w tym wypadku
inwestor postawił na materiały ścierne z oferty firmy PolishStyl, która we
współpracy z firmą Houfek przeprowadziła konfigurację nowo zakupionej
maszyny i przygotowała ją do pracy na
pełnych obrotach. Warto dodać, iż Final
oferuje także zmienność narzędzi roboczych, a także ich oscylację celem optymalizacji osiągniętych wyników.
Jest to pierwsza tego typu maszyna
w zakładzie TimberPlus Budzyk.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
współpracy z firmą Houfek – ocenia
Krzysztof Budzyk. – W naszych planach
mamy także zakup kolejnej maszyny tego
producenta. Bardzo poważnie myślimy
o czteroagregatowej szerokotaśmowej
szlifierce, która obrabia produkt w jednoczesnym przejściu zarówno od góry,
jak i od dołu. Pozwoli to na przyspieszenie produkcji niemal dwukrotnie. L

