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PRODUKCJA TRUMIEN | Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski
Bożena i Mariusz Łanowy

Mimo iż aktualnie coraz częściej
słyszy się o kremacji, to jednak
nie wszystkie ﬁrmy produkujące
trumny przestawiają się na technologię pozwalającą na spalanie
ich wyrobów. W Polsce kremacja
nie jest jeszcze aż tak powszechna jak na zachodzie Europy.
W miastach skupiających dużą
liczbę mieszkańców funkcjonują
krematoria i powstają kolejne,
jednak w małych miasteczkach
prawdopodobnie jeszcze długo
nie powstaną. Spora ilość potencjalnych klientów zakładów pogrzebowych niekoniecznie chce
być poddana kremacji i wskazuje
na tradycyjny sposób pochówku.
Produkcyjno-Usługowy
Zakład
Stolarski Bożena i Mariusz Łanowy z Roźwienicy (woj. podkarpackie) produkuje około 400 sztuk
trumien w miesiącu, z czego tylko
kilka procent stanowią trumny
kremacyjne.
– Produkcja trumien w naszym
zakładzie odbywa się już prawie
30 lat – informuje Mariusz Łanowy, właściciel ﬁrmy. – Taki staż
na rynku pozwolił nam wypracować wzory, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych
odbiorców. Staramy się jednak
ciągle je unowocześniać, czego
przykładem mogą być dwa nowe
wzory wprowadzone w ostatnim
czasie. Nie oznacza to jednak, że
ciągle nam ich przybywa i produkujemy ich nie wiadomo ile. Ze
względu na to, iż niektóre nasze

wzory z czasem cieszą się nieco
mniejszym
zainteresowaniem,
poprawiamy ich stylistykę lub
wycofujemy je z produkcji. Bywają jednak sytuacje, że stare dobre
wzory wracają do produkcji okazjonalnie. Aktualnie wytwarzamy
około 15 różnych wzorów w różnym wykończeniu. Jest to i tak
spora ilość ze względu na to, iż
nie posiadamy zaawansowanych
technologicznie maszyn, a jedynie sprawdzone podstawowe obrabiarki do drewna. Nasze moce
produkcyjne
prawdopodobnie
pozwoliłyby nam produkować nawet 600 trumien, ale odbiłoby się
to z pewnością na jakości. Dlatego
też jestem zdania, iż w produkcji
powyżej 500 trumien potrzebne
są większe nakłady na specjalistyczne maszyny, których jak na
razie jeszcze nie posiadamy.

Słoje spod pędzla
Produkcyjno-Usługowy
Zakład
Stolarski Bożena i Mariusz Łanowy oferuje klientom oprócz standardowych trumien, także trumny z wkładem metalowym.
Przechodząc przez produkcję
i oglądając magazyn gotowych
produktów, zauważyłem, iż wytwarzane są też trumny o wykończeniu imitującym usłojenie
drewna.
– Są to trumny wykańczane poprzez imitacje (mazerki) – mówi
Mariusz Łanowy. – Jesteśmy na
pewno najstarszym i prawdopodobnie największym producentem takich trumien na terenie

fot. Ireneusz Maciąg

IRENEUSZ MACIĄG

W ofercie ﬁrmy Łanowy
można znaleźć również
trumny ekshumacyjne.

południowo-wschodniej
Polski.
Wykończenie to wymaga sprawnej
i wprawnej ręki lakiernika, gdyż
nakłada on na trumnę podkład,
a po jego utwardzeniu, poprzez
specjalny aplikator, maluje ręcznie powierzchnie, tworząc wzór
przypominający usłojenie drewna.
Jest to dość czaso- i pracochłonne.
Jednak dzięki temu, iż pracownicy
zatrudnieni w naszym zakładzie
jeżdżą na organizowane w Polsce,
jak i za granicą szkolenia, to non
stop poznają nowe technologie.
Jesteśmy w stanie ciągle podnosić jakość naszych wyrobów, tym
bardziej iż w imitacjach nie wykonujemy jednego, czy dwóch wzorów trumien, a osiem. Tak więc
wprawna ręka lakiernika jest bardzo potrzebna.

Nowe inwestycje
– Mimo iż nie jesteśmy producentem, który wiedzie prym na
rynku i zajmuje się produkcją
masową, to jednak staramy się
ciągle unowocześniać nasz zakład
– mówi Mariusz Łanowy. – W tym
roku startowaliśmy z wnioskiem
w celu pozyskania unijnych środków na wsparcie inwestycyjne
ﬁrmy, jednak nie udało nam się
przejść kwaliﬁkacji. Dlatego też
zamierzamy z własnych środków
zakupić strugarkę czterostronną
oraz budujemy aktualnie suszarnię komorową. Jest ona bardzo
potrzebna w naszym zakładzie,
gdyż do tej pory materiał przeznaczony na trumny przygotowywaliśmy z rocznym wyprzedzeniem,
po czym sechł on przez rok w naszym składzie tarcicy. Wymaga to
jednak zamrożenia sporej ilości
gotówki w materiale. Z tego też
powodu postanowiliśmy postawić
przy zakładzie suszarnię, a gotowe deski do suszenia dowozić ze
zlokalizowanego w okolicy tartaku, który również należy do nas.
Z własnych środków zakupiliśmy
również nową komorę lakierniczą
włoskiej ﬁrmy Olimpia Grosi. Będąc na niedawno odbywających
się targach Dremasilesia-Mebeltechexpo w Katowicach, zdecydo-

Trumny wykańczane poprzez imitacje (mazerki).

wałem się także na zakup małej
pilarki. Dzięki temu w zakładzie
zostało stworzone oddzielne stanowisko, gdzie produkowane są
cienkie listwy ozdobne i krzyże
przyklejane na wieko trumny.
Aktualnie modernizujemy naszą
lakiernię. Mimo iż jej wydajność
jest odpowiednia, zamierzamy
ją zreorganizować, poprawiając
istniejący ciąg technologiczny

wykończenia trumien. Mogę się
jednak pochwalić, iż ze środków
regionalnych udało nam się pozyskać ﬁnanse na zakup instalacji
odpylającej wraz z silosem na odpady oraz wyposażyć kotłownię
w nowy piec do spalania odpadów poprodukcyjnych. Środki te
wsparły także zakup traka taśmowego do naszego tartaku – dodaje
Mariusz Łanowy.


Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski Bożena i Mariusz
Łanowy powstał w 1981 r. Na początku zatrudniał trzy osoby. Jednak firma pozyskiwała nowych odbiorców, zwiększała produkcję i zatrudnienie, które w ubiegłym roku wynosiło blisko 15 osób. Obecnie – po zainwestowaniu w nowe
maszyny i zautomatyzowaniu pewnych etapów produkcji
– przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 20 osób. Główne profile
produkcji i usług zakładu to trumny z drewna i urny.
Zakład wykonuje produkty i wyroby zlecone przez klienta,
realizuje duże serie, jak również indywidualne i nietypowe
zlecenia, które dostarczane są do klienta na terenie
całej Polski. W swojej produkcji firma stosuje technologie
i materiały spełniające wymagania dotyczące ochrony
środowiska.
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Ze względu na niższą cenę sporym zainteresowaniem cieszą się trumny wykańczane poprzez
imitacje – mazerki.
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Trumny w malowane wzory

Gotowe trumny mogą być oferowane jako kompletnie wykończone lub do wyściełania materiałem.

