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1.

misja

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów,
usług i rozwiązań, spełniających wyszukane oczekiwania
Klientów. Wyróżniają nas profesjonalne rozwiązania techniczne, nieustanne doskonalenie infrastruktury przedsiębiorstwa oraz wysoki poziom jakości obsługi. Indywidualne
projekty, wyjątkowa jakość surowca oraz nowoczesny design służą zapewnieniu pełnej satysfakcji Klientów oraz zagwarantowaniu najlepszych standardów współpracy.
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misssion
statement
The primary goal of our Company is to deliver products and
services to meet the identified and foreseen requirements of
our current and future Customers, as well as any legal or other
requirements, which apply to our operation. Through high
standards of delivered quality we aim to achieve complete
Customer satisfaction and a sustainable leading position in
the market.
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2.

O Firmie

Historia firmy Effector S. A. sięga roku 1991. Ponad dwadzieścia
lat nieustannego rozwoju oraz doświadczeń generowanych na
krajowych i zagranicznych rynkach to potencjał, który kształtuje
naszą teraźniejszość i ma istotny wpływ na przyszłość.
W oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne oraz własny know-how, produkujemy i dystrybuujemy wiele produktów, pogrupowanych w następujących sektorach:
Effector ALUDECOR - listwy wykończeniowe i elementy
do aranżacji wnętrz
Effector ALUSERVICE - usługi powierzchniowej i mechanicznej obróbki aluminium
Effector ALUSTYLE - produkty przeznaczone dla wytwórców stolarki okiennej i drzwiowej: okapniki rynnowe, okładziny okienne, listwy przyszybowe, progi drzwiowe, systemy
okienne drewniano-aluminiowe oraz szeroko rozumiana stolarka aluminiowa (jak np. stolarka okienno-drzwiowa, fasadowa, okiennice).
Marka EFFECTOR posiada także bogatą ofertę szyb zespolonych i szkła specjalnego, wytwarzaną przez firmę EFFECT
GLASS.
Nasz główny zakład produkcyjny, a zarazem siedziba Spółki
mieści się we Włoszczowie.
Najważniejsze jego wydziały to specjalistyczna obróbka mechaniczna, cztery linie do anodowania, dwie linie do lakierowania proszkowego oraz nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu projektowo-konstrukcyjnemu, aktywnemu kształtowaniu oferty produktowej,
nieustannie unowocześniamy i rozwijamy naszą dystrybucję,
wprowadzamy nowe produkty, jeszcze lepiej dopasowane
do obecnych oczekiwań rynku.
Wyroby marki Effector posiadają wymagane aprobaty techniczne, atesty oraz stosowne Certyfikaty (m. in. QUALICOAT
i QUALANOD).
Troska o zapewnienie satysfakcji, poczucie komfortu oraz
wysoką jakość wykonywanych usług oznacza dbałość o najwyższy standard oferowanych produktów, dostęp do informacji oraz właściwą komunikację i profesjonalizm podczas
całego procesu realizacji zamówienia.
Effector to firma realizująca w praktyce idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zachowująca wysokie standardy
zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach: w sferze
produkcji, dbałości o środowisko naturalne oraz współpracy
z lokalnymi społecznościami. Spółka dba o to, by stosowane
przez nią technologie oraz oferowane wyroby były neutralne
dla środowiska naturalnego. Naturalną konsekwencją wcześniejszych działań była decyzja o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska,
zgodnie z normami EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004.
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About
the company
The history of our Company goes back to 1991. Twenty years
of continuous development and experience gained in many
markets are values that shape our present and future strategies. On the basis of cutting-edge technology, organizational solutions and our own know-how we manufacture and
distribute aluminium drip caps for wooden windows, window
lining systems, finishing and decorative slats and double-glazed units as well as provide support and services concerning
surface and mechanical treatment of aluminium products.
The production unit in Włoszczowa, which at the same time is
the Company’s registered office, consists of: section of mechanical treatment of aluminium products, four anodising lines
and two powder coating lines with a state-of-the-art wastewater treatment plant. Combined with our experience in design and construction and an active participation in market
activities, it allows us to constantly improve our products, already introduced to the market and start new lines.
Continuous development of the Company, both in production and organisational terms, aims at meeting the constantly changing expectations of our Customers and the market.
All our products conform to technical and quality standards,
what is proved by required technical approvals and appropriate certificates.
The integral part of our mission statement is to provide satisfaction and comfort to our customers. In practice it means not
only producing high-quality products but also providing our
customers with the highest level of maintenance, technical
support and communication as well as standard of services
throughout the entire order process of order.
We also strive to maintain good working relationships with
our suppliers and other business partners.
In 2009 the products from our range were grouped under four
different brands: Aludecor (finishing and decorative slats),
Alustyle (drip caps and window lining), Aluservice (aluminium
surface treatment) and Glass (double-glazed units). In 2011
we changed the logo of our company and we introduced “Effector – aluminium and glass” trademark in regards to all our
products and services.
As a Company that looks towards the future and at the same
time cares about maintaining the quality and improving its
environmental performance, we have introduced the Integrated Quality Management System according to the norms:
EN ISO 9001:2008 (Quality management system) and EN ISO
14001:2004 (Environmental protection).
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Ponad dwadzieścia lat ciągłego
rozwoju oraz doświadczenia
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Twenty years of continuous
development and experience
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3.

Ekologia

ECology

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne, to
jeden z naszych priorytetów. Środkiem do realizacji tego
celu jest stałe doskonalenie działającego w firmie Systemu
Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą EN ISO
14001:2004.

The integral part of the chemical treatment of aluminium is its
impact on the environment. Countering the influence of our
plants on the environment is incredibly important to us. We
are able to achieve this by the introduction and continuous
improvement of our Environmental Management System according to ISO 14001:2005.

Realizacja Polityki Środowiskowej Effector S.A. odbywa się
w ramach procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Zintegrowany System Zarządzania oparty na ISO to gwarancja
wysokiej jakości produktów oraz usług, a w konsekwencji zadowolenia klientów oraz potwierdzenie prowadzenia działań
chroniących środowisko. Umożliwia on skuteczne zarządzanie
wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, poprzez
ustanawianie i realizacje jednolitej polityki. W ten sposób działania zyskują kompleksowy wymiar, obejmując cały proces,
a nie tylko poszczególne jego etapy.
Firma Effector postrzega oddziaływanie na środowisko zarówno w ujęciu makro, w wymiarze zewnętrznym, jak też
w ujęciu mikro, mając na względzie bezpieczeństwo, jakość
pracy oraz kreowanie świadomości pracowników i osób, zaangażowanych w proces produkcji czy funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Wdrożony w firmie Effector od września 2003 roku system zarządzania wg normy ISO 14001 przewiduje siedem głównych
procedur, służących sprawnemu zarządzaniu polityką środowiskową firmy i obejmujących:
1. identyfikację i dostęp do wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska,
2. identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych,
3. gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie,
4. pomiary i monitorowanie,
5. komunikację i raportowanie,
6. nadzór operacyjny,
7. ewidencję odpadów.
Na terenie zakładu produkcyjnego obowiązuje segregacja odpadów oraz oczyszczanie ścieków. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zrealizowano dodatkowe przedsięwzięcia z tego zakresu. Do najważniejszych z nich należą:
• budowa podczyszczalni ścieków, ograniczającej w znaczny
sposób emisję zanieczyszczeń,
• budowa nowej linii przygotowania warstwy podkładowej
pod powłoki lakiernicze, eliminującej całkowicie związki
chromu,
• kilkukrotne ograniczenie ilości emitowania zanieczyszczeń
w ściekach, polegających na zamontowaniu zamkniętych
obiegów odzyskiwania związków chemicznych,
• uporządkowanie gospodarki odpadami i ograniczenie ilości odpadów poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki
poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywania ich
do powtórnego odzysku.
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The execution of the Effector S.A. Environmental Policy is carried out within the procedures specified by the Integrated
Quality and Environmental Management System. It makes
our actions open a new complex dimension, as they cover the
whole process instead of its particular stages only. It means
that the environmental impact issues are perceived both on
a much broader level, in a macro scale as well as in respect
to safety and quality of work and creating awareness of every
employee involved in the process and the Company’s operation. We also try to meet the expectations of our Customers
and Business Partners, which corresponds fully with the philosophy of the Company, taking into account modern ecological
trends, the significance of a social and environmental mission
and the general image of a friendly enterprise.
The PN EN ISO 14001 management system, which was implemented in September 2003, specifies six procedures:
1. identification of legal requirements,
2. identification of environmental aspects,
3. readiness and fast reaction in case of emergency,
4. measurements and monitoring,
5. communication and reporting,
6. operational supervision,
7. record of wastes.
All these procedures form a solid foundation for effective management of the Company’s environmental policy.
The Company also operates an efficient waste management
and sewage treatment systems. In recent years the Company
has carried out several environmental protection projects and
the most important include:
• significant reduction of pollutants emission in sewage by
the introduction of a closed chemicals recycling systems,
• construction of a sewage pre-treatment plant, which considerably reduces pollutants emission,
• construction of a new line for the preparation of powder
coating treatment, which totally eliminates chromium
compounds,
• introduction of a waste management system and reduction of waste amount by selective collection of their particular types and handing them over for recycling.
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Ekologia

ECology

W Spółce dokonano kompleksowej weryfikacji procesów
produkcyjnych, w zakresie ich oddziaływania na środowisko.
Zidentyfikowano źródła, rodzaje i wielkości odprowadzanych
zanieczyszczeń i określono ich wpływ na środowisko, w oparciu o rygorystyczne kryteria określone w procedurze identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych.

The Company’s production process and other supporting activities have been examined in respect to their impact on the
environment.

Rodzaj i skala oddziaływania Effector S. A. podlega ciągłemu
monitorowaniu w zakresie emisji zanieczyszczeń, ilości generowanych odpadów, pobieranej wody oraz odprowadzanych
ścieków i emisji hałasu. Działalność przedsiębiorstwa podlega
także weryfikacji pod względem zgodności z uregulowaniami
prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska.
Ze względu na wszystkie podjęte działania w zakresie ekologii
i ochrony środowiska Effector to jeden z liderów szeroko pojętej innowacyjności i odpowiedzialności w kontekście troski
o środowisko naturalne.

Katalog usług | services

The inspection has concentrated on identifying the source,
types and volume of pollutants emissions and their influence
on the environment in accordance with the rigorous criteria
specified in the procedure of identification and evaluation of
environmental aspects.
The type and the scale of the Company’s influence is subject
to continuous monitoring with regard to the volume of generated waste, air pollution emission, used water and sewage
production as well as noise emission. The compliance of the
Company’s activities with environmental laws and regulations
is also monitored.
With a sense of pride and full responsibility we can state
that our Company is a leader as far as innovation and responsibility in regards to the impact on the environment
is concerned.
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Podczyszczalna ścieków
znacząco ograniczająca
emisję zanieczyszczeń.
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Sewage pre-treatment plant,
which considerably reduces
pollutants emission.
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4.

Usługi

Dzisiejszy rynek usług tworzą różnorodne potrzeby Klientów,
ich specyficzne wymagania i oczekiwania, wynikające zarówno z poszukiwania optymalnych rozwiązań, jak i z chęci wyrażania własnej indywidualności.
Dlatego - poza produkcją listew i elementów aranżacji wnętrz,
szeroką gamą produktów dla stolarki okiennej i drzwiowej
oraz szyb zespolonych czy szkła specjalnego - świadczymy
także usługi w zakresie powierzchniowej i mechanicznej obróbki aluminium.
Bogate doświadczenie wysoko wykwalifikowanej załogi oraz
systematyczne inwestycje w nowoczesny i niezawodny park
maszynowy, to gwarancja najwyższej jakości.
Celem firmy jest ciągły rozwój oraz profesjonalna i kompleksowa realizacja ambitnych wyzwań z myślą o wymagających
Klientach.

Usługi

Effector S.A. od lat specjalizuje się w zakresie powierzchniowej i mechanicznej obróbki aluminium – począwszy od cięcia,
gięcia, wiercenia, frezowania, wybijania, poprzez polerowanie
mechaniczne i elektropolerowanie, szczotkowanie i piaskowanie, na okleinowaniu, lakierowaniu i anodowaniu kończąc.
Wieloletnie doświadczenie konstruktorskie oraz projektowe
upoważnia nas do proponowania Państwu wspólnego poszukiwania nowych, optymalnych rozwiązań.

12
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Services

The current market is in fact a very dynamic process, with
the Customers’ needs, specific demands and expectations
playing an increasingly important role, which results both It
means that flexible and professional partnership in business
has to go beyond the formal framework of standard order
processing. Taking this into consideration, we have extended
our offer of manufacturing aluminium slats, drip caps and
double-glazed units by introducing the surface and mechanical treatment of aluminium products.

Services

Our experienced and highly skilled employees, provided with
constantly expanding range of state-of-the-art machinery and
equipment from leading manufactures are factors that guarantee services of high quality, confirmed by Qualanod and
Qualanod certificates; scope of which is continually growing.
Every order, completed in such a way brings us satisfaction
and at the same time it confirms, that a market philosophy
that we have chosen is the right one. The constant goal of
our Company is to undertake new ambitious challenges, raised by the most demanding customers. It is the aluminium
treatment processes, including cutting, drilling, milling,
punching, mechanical and electric polishing, powder coating, anodising and coating with various types of foil that
Effector S.A. specialises in.
In addition to the above-mentioned, we also offer bending,
brushing and grinding of aluminium products and continually
work on extending the range of available offer. We are open
for cooperation and invite our customers to search for optimal
solutions with us, while providing the support of our experienced designers and technicians. Thanks to this approach,
the relationship with our Customers takes the form of a continuous process rather than just the provision of a service.
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CZTERY NOWOCZESNE
ANODOWNIE
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FOUR MODERN
ANODIZING LInes
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4.1

nowoczesne
anodownie

Nasze anodownie mają zróżnicowaną długość: 2,00; 3,78;
7,10; oraz 7,65 metrów, dzięki czemu umożliwiają poddanie
obróbce i barwieniu elementów aluminiowych aż do 7,4 m
długości. Gotowe profile są szeroko wykorzystywane w budownictwie, wnętrzarstwie, meblarstwie, przemyśle motoryzacyjnym oraz okrętowym, a także przy produkcji komponentów stosowanych m. in. w stolarce budowlanej czy kabinach
prysznicowych.
Procesowi anodowania można poddać w zasadzie każdy element, profil czy półprodukt aluminiowy, niezależnie od jego
kształtu i przeznaczenia. Należy pamiętać jedynie o wymogach i ograniczeniach, wynikających ze specyfiki stopu i wymiarów przedmiotu.
Anodowanie to powierzchniowa obróbka metali, polegająca na elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku, wykorzystywana głównie wobec aluminium i jego stopów serii
6 xxx. Przedmiot - zanurzony w kąpieli elektrolitycznej - spełnia funkcję anody, natomiast elektrolitem jest kwas siarkowy. Podczas elektrolizy, po przyłożeniu do elektrod napięcia
stałego 12–20V, wydziela się tlen, który reagując z metalem,
tworzy przeźroczystą powłokę na jego powierzchni.
W efekcie tego procesu uzyskujemy antykorozyjne i mechaniczne zabezpieczenie całej powierzchni metalu o istotnych
właściwościach dekoracyjnych (anodowane stopy aluminium posiadają charakterystyczną fakturę). Dodawanie do
elektrolitu substancji barwiących umożliwia otrzymanie
trwałych, nieścieralnych, a zarazem kolorowych powłok.
Obecnie proponujemy anodowanie w następujących kolorach: złoto, srebro, szampan, oliwka, brąz, czarny, inox.

16
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modern
anodizing lines
Effector S.A. has four modern anodising lines, which are
2,00; 3,78; 7,10; 7,65 metres long. This allows for anodising
and colouring treatment of aluminium profiles and other
aluminium products used in the building and construction
industry, automotive industry, shipbuilding, interior design
as well as in production of woodwork furniture and shower
cabins. Having in mind the requirements and technological
limitations of different aluminium alloys, various shapes and
product dimensions, we can anodise practically every aluminium element, profile or intermediate, regardless of the
application and size.
Anodising is a treatment of metals that consists in the electrolytic production of an oxide layer on their surface. It is
especially applied to aluminium products and its alloys of
the 6xxx series. An object that is immersed in an electrolytic bath functions as an anode, whilst sulphuric acid acts as
an electrolyte. During the electrolysis process, a current of
12-20V is applied, resulting in production of oxygen, which
reacts with the metal and forms a transparent coat on the
metal surface.
As a result of this process we obtain:
• an anticorrosive and mechanical protection of the metal
surface,
• a decorative effect - the anodised aluminium alloys form
characteristic texture on the metal surface and by adding
various colours to the treatment baths we are able to obtain permanent, inerasable, colourful layers.
Currently, we are able to offer anodising in gold, silver, champagne, olive, brown, black and inox.
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4.1

dane
techniczne

Firma Effector oferuje także usługi elektropolerowania.
Najważniejszym celem tego procesu jest wygładzenie i nabłyszczenie powierzchni wyrobu. Produkt zostaje poddany
obróbce anodowej pasywacji, dzięki czemu zostaje w znacznym stopniu zabezpieczony przed korozją.
Elektropolerowanie w żaden sposób nie narusza struktury
powierzchni, a wszystkie najdrobniejsze elementy wyrobu
pozostają w niezmienionym kształcie.
Gwarantowana certyfikatem Qualanod wysoka jakość
przeprowadzanych procesów sprawia, iż Effector S.A. może
pochwalić się współpracą przy wyjątkowych i unikalnych
projektach. Firma świadczy usługi oraz wytwarza wyroby
z aluminium dla Klientów, przestrzegających rygorystycznych norm jakościowych – między innymi dla przedsiębiorstw działających w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym i meblarskim oraz dla wiodących producentów
aluminiowych systemów fasadowych i stolarki otworowej.

Anodowanie
linie do
anodowania

kolory
anody

7,65 m

7,10 m

3,78 m

2,00 m
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długość max.
elementów
anodowanych

rodzaj
anodowanych
elementów

7,4 m

złoto
srebro
szampan
oliwka
brąz
czarny
inox
inox elektropolerowanie

7m

3,7 m

Wszystko z aluminum od blach,
słupów,
profilii fasadowych,
poprzez elementy dla branży
meblarskiej,
reklamowej, motoryzacyjnej, przemysłu okrętowego.

2,00 m
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Technical
characteristics
We also offer an electro-polishing service, which aims to
smooth and polish the surface of a product. The treated surface is simultaneously subjected to deep anodised passivation and is thus to a large extent protected against corrosion.
The process of electric polishing does not affect the structure
of the surface and all, even the subtle details, are preserved.
Thanks to this process the treated surface is more aesthetic
and is also easier to clean.
Due to the high quality of our processes guaranteed by the
Qualanod certificate, Effector S.A. prides itself on an excellent reference list. On a regular basis, we provide our services
and deliver aluminium and plastic products to Customers
who need to comply with very strict quality norms, as it is
the case in the automotive industry and with the globally
operating, recognized leading producers of aluminium facades and aluminium joinery in general.

Anodic oxidation
process
anodic oxidation
process lines

anodic colors

7,65 m

7,10 m

3,78 m

2,00 m

Katalog usług | services

max length of the
anodic
oxidized elements

type of elements

7,4 m

gold
silver
champagne
olive
brown
black
inox
electro-polishing
inox

7m

3,7 m

Everything made of aluminum,
starting with sheets, pillars, facade
profiles,
through elements for the furniture,
advertising, automobile and shipbuilding industries.

2,00 m
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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI
MECHANICZNEJ

20

Katalog usług | services

Mechanical
processing
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4.2

GIĘTARKA
DO PROFILI
ALUMINIOWYCH

Giętarka to urządzenie służące do gięcia profili aluminiowych zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta.
Współczesna architektura to przede wszystkim ogromna
różnorodność trendów i koncepcji oraz mnogość stylów
i propozycji, a co za tym idzie – interesujące i oryginalne formy wykorzystania elementów aluminiowych. Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na akcentowanie indywidualnego charakteru projektu, zgodnego z oczekiwaniami i wskazówkami
inwestora oraz subiektywną wizją projektanta.
Pozwala to na poszukiwanie i urzeczywistnianie nawet najbardziej niebanalnych i wyjątkowych rozwiązań, a w konsekwencji na użycie aluminium raz jako tworzywa giętkiego
i plastycznego, to znowu dostosowującego się do ram architektonicznych obiektu. Różnorodne oczekiwania z powodzeniem umożliwiają nam zaprezentowanie spektakularnych
możliwości tego metalu.
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BENDING

The bending machine is used to bend aluminium profiles
according to our Customers’ individual needs and specifications. This allows, for instance, the use of aluminium profiles
in manufacture of specially designed joinery for projects,
which require maintaining the specific architectural style of
a building. Contemporary architecture is characterized by
the multiplicity and diversity of various concepts, the differentiation in forms of adaptation and interior design. What
is the most important though, it is the area where the individuality (that of the user and the architect) manifests itself
and the search for unique functional solutions and personal,
intimate aesthetics takes place. In this realm, even ‘hard’ aluminium simply must become a very plastic and user-friendly
material and this is something that we are able to guarantee.
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4.3

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI
MECHANICZNEJ
PROFILI ALUMINIOWYCH

Mechanical
processing

Centrum obróbki mechanicznej aluminium marki Effector
skupia wszystkie specjalistyczne urządzenia i maszyny, niezbędne do profesjonalnego cięcia, frezowania i nawiercania
profili aluminiowych. Zabiegi te w połączeniu z procesami
anodowania, elektropolerowania oraz gięcia umożliwiają
kompleksowe przygotowanie gotowego, odpowiednio uformowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników
zewnętrznych elementu, wykonanego ściśle według ustalonych wcześniej parametrów.

For cutting, milling, punching and drilling of aluminium profiles we use our Mechanical Processing Centre. These operations combined with the previously presented anodising process, electro-polishing and bending, allow us to turn a simple
aluminium bar into a properly shaped, ready-made product,
protected against the influence of external factors and produced according to individual customer’s specification.

Nad najwyższą jakością oferowanych wyrobów czuwa - obok
doświadczonych pracowników oraz dokładnych i precyzyjnych urządzeń - wspomaganie komputerowe. Pozwala ono
na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, na przykład na obróbkę detalu w pięciu płaszczyznach, przy jednym zamocowaniu.

The use of IT technology during the process allows precisely
detailed processing of 5 layers in one fixing.
Our processing center is also equipped with presses, a multi-spindle drilling system, single- and double- head saws, miller-copying machines and other numerous devices, necessary for the mechanical processing of aluminium profiles.

Optymalnie wyposażony park maszynowy umożliwia proponowanie Klientom krótkiego czasu oczekiwania na gotowy
wyrób oraz atrakcyjnej ceny.

Katalog usług | services
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4.3

dane
techniczne

Centrum
obróbcze sbz

rodzaj obróbki

długość
obrabianego
materiału

wiercenie
frezowanie
gwintowanie

7,1 m

wysokość obrabia- szerokość obrabianego
nego
materiału
materiału

0,3 m

0,4 m

tolerancja

0,2 mm

Piły jedno- i dwugłowicowe
rodzaj
obróbki

długość
obrabianego
materiału

cięcie
poprzeczne

7,1 m

cięcie pod kątem/

24

wysokość obrabia- szerokość obrabianego
nego
materiału
materiału

0,3 m

0,4 m

tolerancja

0,2 mm do
wymiaru
150 mm

0,5 mm na każdy
metr
obrabianego
materiału
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Technical
characteristics

CNC processing
center
type
of processing

length of the
processed
material

height of the
processed
material

width of the
processed
material

tolerance

drilling
milling
threading

7,1 m

0,3 m

0,4 m

0,2 mm

Single- and doublehead saws
type
of processing

transverse
cutting

cutting at
an angle
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length of the
processed
material

7,1 m

height of the
processed
material

0,3 m

width of the
processed
material

tolerance

0,4 m

0,2 mm
to the
dimension
of 150 mm

0,5 mm
per each
meter of the
processed
material
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Magazyn
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warehouse
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4.4

LINIE DO POWLEKANIA PROFILI
FOLIAMI DEKORACYJNYMI
I OCHRONNYMI

Coating with decorative
and protective foils

L inie te pozwalają na okleinowanie zarówno profili aluminiowych jak i profili PCV folią PCV, której kolor może zostać wybrany spośród palet barw dostępnych na rynku lub opracowany
zgodnie z potrzebami klienta. W stałej ofercie firmy znajdują się
nie tylko najpopularniejsze, klasyczne folie imitujące dąb czy buk
(w różnych odcieniach), ale także egzotyczne propozycje, zgodne
z najnowszymi trendami w urządzaniu wnętrz, jak wenge, teak,
czy hikora. Oferta folii jest systematycznie poszerzana o nowe
warianty kolorystyczne. Dzięki temu gotowe profile znajdą zastosowanie w każdym wnętrzu, niezależnie od jego charakteru czy
stylu urządzenia. Kolory folii korespondują z barwą innych elementów dekoracyjnych, dostępnych w ofercie Effector S.A.
Na życzenie wykonujemy także oklejanie profili aluminiowych
folią ochronną.

These process lines allow to veneer aluminium and PCV profiles with PCV foils, colour of which can be chosen from a widely available palette or prepared individually to the customer’s
needs. The Company’s standard range of offers includes the
most popular classic foils imitating oak or beech (in various
shades) but also more exotic and fashionable ones such as wenge, teak or hickory. Is should be emphasized that our range
of products is continually expanding. Thanks to this, profiles
covered with our foils can be adapted to match any interior,
regardless of its nature and chosen colour-scheme. The foil colours correspond with the colour-scheme of other decorative
elements from our offer.
We also cover ready-made profiles with protective foil.

LINIE DO POWLEKANIA PROFILI
FOLIAMI DEKORACYJNYMI
I OCHRONNYMI

LINES FOR COATING OF PROFILES
WITH DECORATIVE
AND PROTECTIVE FILmS

rodzaj
materiału
klejonego

folia ozdobna
PCV,
folia ochronna
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długość
elementów
oklejanych

10 m

wysokość
profilu
oklejanego

0,10 m

szerokość
profilu
oklejanego

0,2 m

całkowita
szerokość
klejenia

elementy
do okleinowania

0,2 m

profile fasadowe
listwy przypodłogowe
listwy dekoracyjne
glazura, parapety
okładzina okienna
profile okienne

type
of glued
material

PCV
decorative film,
protective film

length
height
width
total gluing
of the glued of the glued of the glued
veneering elements
length
elements
profile
profile

10 m

0,10 m

0,2 m

0,2 m

facade profiles
floor base-boards
decorative slats
glaze, windowsills
window cladding
window profile
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4.5

URZĄDZENIE
DO ŚRUTOWANIA
PROFILI ALUMNIOWYCH

Śrutowanie profili to proces obróbki w wyniku którego otrzymujemy szorstką, matową, jednolitą, a jednocześnie dekoracyjną powierzchnię, która nadaje się do nałożenia następnych
powłok ochronnych, takich jak np. malowanie czy anodowanie.
Zaletą metody jest uniwersalność zastosowania: możemy jej
poddawać profile zamknięte oraz elementy o nieregularnych,
skomplikowanych kształtach.
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Shot-blasting

Shot-blasting is a type of surface treatment which produces
a rough, matt, uniform and at the same time highly decorative
surface, ideal for painting and anodising. The adherence of
paint on such surfaces is significantly higher compared with
traditional surfaces. Shot-blasting is also a perfect method for
cleaning surfaces. It allows reaching all depths and removing
all corrosion spots and contamination. Main advantage of
this method is that both closed profiles and profiles with very
complex shapes may be treated this way.
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4.6

LINIA DO POLEROWANIA
MECHANICZNEGO PROFILI
ALUMINIOWYCH

Mechaniczne polerowanie profili aluminiowych ma na celu
eliminowanie rys lub drobnych uszkodzeń powierzchni poszczególnych elementów. Ciekawy efekt wizualny osiągamy
również poprzez polerowanie wyrobów, które wcześniej
zostały poddane anodowaniu. Polerowanie mechaniczne
polega na działaniu nacisku oraz miejscowo -wysokiej temperatury, w wyniku czego otrzymujemy na powierzchni aluminium powłokę amorficzną.

Polerowanie
długość
polerowanego
materiału

6,1 m
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rodzaj
polerowanego
materiału

profile
do polerowania

aluminium
mosiądz

listwy dekoracyjne
listwy do glazury
profile kabinowe
profile dekoracyjne
profile fasadowe
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Polishing

The aim of this process is the improvement of aluminium
profiles surface. The scratches and lines on the surface made
during the extrusion process as well as mechanical damage
after packing and transport are to a vast extent eliminated
during the grinding and polishing processes. These defects,
unacceptable by the Customer (affecting aesthetical and decorative values), are nearly completely eliminated during the
polishing process. An interesting visual effect may also be
achieved by polishing previously anodised profiles.

Polishing
length
of the polished
material

6,1 m
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type
of the polished
materials

polishing
profiles

aluminum
brass

decorative slats
glazing slats
cabin profiles
decorative profiles
facade profiles
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4.7

linia do szczotkowania
profili aluminowych

Szczotkowanie aluminium umożliwia usunięcie (trwałe i skuteczne zamaskowanie) linii i pasm – tzw. smug termicznych
– powstających w procesie produkcji (tłoczenia) profili aluminiowych. Taki rodzaj obróbki jest stosowany w celu uzyskania
ozdobnej powierzchni profili i detali. Daje również możliwość
usunięcia uszkodzeń mechanicznych, które wynikają z użytkowania profili w specyficznych warunkach.
Firma Effector oferuje siedem rodzajów szczotkowania m.in.
szczotkowanie usuwające tylko drobne uszkodzenia mechaniczne, satynowanie oraz szczotkowanie strukturalne. To
w większości przypadków wstępny etap obróbki aluminium,
przed procesem anodowania czy też elektropolerowania.
Szczotkowanie funkcjonuje również jako jeden ze sposobów
wykończenia powierzchni profili.
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BRUSHING

Brushing is a process used for creating a decorative effect on
aluminium profiles and other aluminium products. In addition, brushing allows for the permanent removal and effective masking of lines and scratches left after the extrusion
process. It also enables the removal of some damage caused
by using profiles in certain specific conditions.
Currently we can offer seven types of brushing – starting
with brushing aimed at removing only minor mechanical
scratches, through satin finish brushing and finishing with
structural brushing. Brushing is usually performed before as
a pre-treatment stage for anodising or the electro-polishing
process, however it also functions as a separate process as
a finishing of an aluminium profile surface.
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4.8

Robot
kawasaki mk

Dziś w przedsiębiorstwie produkcyjnym jednym z priorytetów jest zapewnienie elastyczności działania, która umożliwia
szybką reakcję na wymagania i potrzeby rynku. Zarówno czas
pracy jak i wydajność produkcji podlega nieustannej optymalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wymagań
w sferze jakości produktów, kosztów wytworzenia oraz zadowolenia użytkowników. Cennym wsparciem dla właściwej organizacji takich procesów jest wykorzystywanie robotów – np.
Kawasaki FS010X, wyprodukowanych przez jednego z wiodących dostawców zautomatyzowanych urządzeń dla fabryk.
Roboty przemysłowe firmy Kawasaki znane są z bardzo szerokiego zakresu zastosowań, m.in. do paletyzowania, przenoszenia wyrobów, pakowania, maszynowego załadunku
i rozładunku, mechanicznego montażu, precyzyjnego spawania łukowego, cięcia laserowego, uszczelniania, malowania oraz spawania.
Robot do spawania Kawasaki FS010X ma wiele zastosowań,
może być m. in. używany do spawania, ale również przenoszenia, czyszczenia oraz polerowania. Modułowa budowa tego
urządzenia zapewnia dużą elastyczność przy zmianie zasięgu,
udźwigu czy maksymalnej szybkości, dobrze przystosowując
robota do danej aplikacji. W firmie Effector robot jest wyposażony w spawarkę firmy Fronius (typ: Kühlgerät FK 4000-R FC)
do zespalania naroży ram profili aluminiowych.
Robot Kawasaki FS010X zapewnia zwiększenie wydajności
produkcji poprzez zastosowanie napędów o dużej mocy oraz
wydajnych przekładni. Gwarantuje również większą precyzję
realizowanych czynności, przewyższając pod tym względem
dokładność prac realizowanych przez człowieka. Robot posiada optymalne wymiary: niewielką podstawę i smukłą sylwetkę oraz wymienne ramię, co umożliwia wybór najlepszej
jego wersji (pod względem zasięgu i udźwigu), do wykonania
danej czynności.
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Robot
kawasaki mk

Today, in the production company, one of the priorities is to
provide flexibility that enables a quick response to the requirements and needs of the market. Both, working time and
productivity is subject to constant optimization, while maintaining high standards in terms of product quality, production
costs and users satisfaction. Valuable support for the proper
organization of such process is the use of robots - eg. Kawasaki FS010X, produced by one of the leading providers of automated devices for factories.
Kawasaki Industrial robots are known in a very wide range
of applications, including palletizing, conveying products,
packaging, mechanical loading and unloading, mechanical
assembly, precision arc welding, laser cutting and sealing, painting or welding.
Kawasaki welding robot FS010X has many applications, it may
be inter alia used for welding but also for conveying, cleaning
and polishing. The modular design of the device provides flexibility when changing operating range, lifting capacity and
maximum speed. It allows good adaptation of the robot to the
application. At Effector, robot is equipped with “Fronius” welding machine (type: Kühlgerät FK 4000-R-FC) for the fusion of
the corners of aluminum frames.
Kawasaki Robot FS010X provides increased productivity through the use of high-power drives, and high-performance gears. It also ensures greater precision ongoing activities exceeding those accuracy than the work carried out by human
beings. The robot has an optimal size: small footprint and slim
and removable arm, which allows selection of the best versions of it (in terms of coverage and lifting capacity), to complete a task.
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4.9

AUTOMATYCZNE LINIE
DO LAKIEROWANIA
PROSZKOWEGO
PROFILI ALUMINIOWYCH

Lakierowanie proszkowe polega na nakładaniu na metal
(wcześniej poddany obróbce chemicznej) farby w postaci
proszku, przy pomocy metody natrysku elektrostatycznego
lub elektrokinetycznego.
Podczas wykonywania tej czynności, cząsteczki koloru są osadzane przy pomocy pistoletu na uziemionym przedmiocie.
Malowane elementy (z nałożoną warstwą farby) umieszcza
się następnie w piecu, gdzie w temperaturze ok. 200°C przez
około 20 minut następuje stopienie i utwardzenie powłoki.
Grubość powłoki wynosi od 60 do 120 mikronów.
Lakierowanie proszkowe jest najefektywniejszą metodą pokrywania metali. W przeciwieństwie do emalii ciekłych, farby
i lakiery proszkowe umożliwiają otrzymanie powłok gładkich,
jednolitych, pozbawionych spękań, zacieków, pęcherzyków
i zmarszczeń. W związku z wieloma zaletami metoda stosowana jest zarówno do malowania ochronnego, jak i dekoracyjnego. Szczególną cechą, wartą podkreślenia, jest możliwość
zastosowania powłok w bogatej gamie kolorystycznej.
Lakiery proszkowe nie wymagają stosowania warstwy podkładowej. Mogą być stosowane jako zabezpieczenie antykorozyjne.
Charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych,
zaś odporność termiczna takiej powłoki wynosi ok. 100°C.
EFFECTOR S.A. oferuje następujące usługi lakierowania
proszkowego:
• Lakierowanie proszkowe z przygotowaniem powierzchni w procesie pasywacji bezchromowej, która pozwala na
uzyskanie wysokiej jakości podłoża pod lakiery proszkowe,
a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska naturalnego,
w przeciwieństwie do chromianowania. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej proces chromianowania żółtego,
ze względu na znaczny negatywny wpływ na środowisko
naturalne, zostanie wyparty przez pasywację bezchromową i pre-anodę.
• Lakierowanie proszkowe z tzw. pre-anodą – to metoda coraz częściej stosowana z uwagi na uzyskiwane dodatkowe
zabezpieczenie antykorozyjne. W szczególności sprawdza się w przypadku systemów aluminiowych używanych
w budynkach użyteczności publicznej, jak również w środowisku narażonym na powstawanie ognisk korozyjnych
(np. kompleksy basenowe).
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POWDER COATING

The powder coating process consists in covering previously
chemically prepared metal with powdered paint using an
electro-static or electro-kinetic sprinkling method.. The particles of paint, charged electrically in the spray-gun settle on
grounded item being painted.
The painted metal is then placed in a furnace with a temperature of 200°C, where the layer of paint on the surface melts
and hardens. Depending on the applied temperature this process lasts about 20 minutes. The thickness of the layer varies
from 60 to 120 microns.
Powder coating is the most effective method of metal painting. Unlike liquid or wet painting, powder coating produces
smooth, uniform layers, free of cracks, stains, blisters and wrinkles. Thus, this method is used both for the purpose of protective and decorative painting. Its special advantage is the
possibility of using a broad range of colours.
Powder coating does not require additional priming.
It may be used as an anti-corrosion protection. Powder paints
have very good mechanical properties and a high chemical
resistance. The thermal resistance of such layer is about 100°C.
Effector S.A. offers the following powder coating services:
• Powder coating with preparation of the surface by passivation without chromium, which allows to achieve a high quality of priming for powder coating, but unlike chromating
this method is environmentally friendly. According to European Union directives, the yellow chromating process will be
replaced by chromium-free passivation and the pre-anodising process due to its harmful impact on the environment.
• Powder coating with the use of the so called pre-anodising
method – this method is becoming more and more popular due to its additional anti-corrosion protection. It is especially useful in the application of aluminium systems used
in public service buildings as well as in places particularly
prone to corrosion, such as swimming pools.
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AUTOMATYCZNE LINIE
DO LAKIEROWANIA
PROSZKOWEGO
PROFILI ALUMINIOWYCH

4.9

Podczas usługi stosujemy wyłącznie farby proszkowe najwyższej jakości, produkowane przez renomowane firmy, w pełnej
palecie RAL. Na życzenie klienta używamy również farb powierzonych.
Najwyższą jakość powierzchni lakierowanych proszkowo potwierdza certyfikat zgodności procesu z wymaganiami norm
Qualicoat.
Wieloletnia tradycja i najbliższa przyszłość firmy Effector S.A.,
to nieustanny rozwój, inwestycje w nowoczesne zaplecze
technologiczne i kapitał ludzki, oraz wielopłaszczyznowa
współpraca z Klientami. Dzięki temu dziś wyznaczamy nowe
standardy w zakresie jakości usług, serwisu oraz kompleksowej obsługi. Deklarujemy przywiązanie do dotychczasowych
wartości oraz podejmowanie kolejnych, ambitnych i odpowiedzialnych projektów, umożliwiających dalszy rozwój.

lakierowaniE
kolory lakieru

paleta RAL,
lakiery do malowania
elektrostatycznego
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długość elementów
lakierowanych

elementy do lakierowania

7,1 m

profile fasadowe
listwy przypodłogowe
listwy dekoracyjne
detale
blaty
blachy
rury
słupy itp.

POWDER COATING

Our Company uses only the highest quality powders, produced by renowned companies in the full RAL palette. We can
also use customer’s powder on their request. The high quality
of the surfaces covered with powder coating is now confirmed
by obtaining the certificate of conformity of the process with
the requirements of Qualicoat norms.
The tradition and history in Effector S.A. is marked with continuous development, investment in new technological infrastructure, human resources, the search for new markets and
close co-operation with our Customers. Thanks to this approach we participate in the creation of the market, by setting
the standards of quality and services. Without any doubt,
the values that we uphold and have made us not only local
but national leader in surface and mechanical processing of
aluminium will determine us in the future. You can count on
further development of our technological infrastructure and
range of available services as well as of the fact that we will
continue to undertake new and ambitious challenges in the
spirit of partnership and respect.

Powder Coating
varnish colors

RAL palette,
electrostatic painting varnishes

length of the
varnished elements

elements for varnishing

7,1 m

facade profiles,
floor base boards
decorative slats
details
table tops
metal sheets
pipes
pillars etc.
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5.

certyfikaty

certificates

Authorization
to use the quality sign

This is to certify that

EFFECTOR S.A.
ul. M ynarska 29
3/±29: oszczowa

Licence number: 1516
is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR
THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER
COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.
Date of issue of the licence:

24.09.2009

Period of validity of the licence:

until 31.12.2015

Zurich, 17 November 2014
QUALICOAT

CERTIFICATION BODY

Mohammed C. Panam
President

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mailing address:
QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax:
+41 (0)43 305 09 98
E-mail:
info@qualicoat.net
Internet:
www.qualicoat.net

Authorization

to use the quality sign

This is to certify that

EFFECTOR S.A.
ul. M ynarska 29
3/±29: oszczowa

Licence number: 1803
is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR
USE OF THE QUALANOD QUALITY LABEL FOR SULPHURIC ACID-BASED ANODIZING OF
ALUMINIUM.
Date of issue of the licence:

04.08.2005

Period of validity of the licence:

until 31.12.2015

Zurich, 17 November 2014
QUALANOD

CERTIFICATION BODY

Thomas Becker
President

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich
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Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:

+41 (0)43 305 09 70
+41 (0)43 305 09 98
info@qualanod.net
www.qualanod.net
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EFFECTOR S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Młynarska 29
tel. +48 41 39 42 799, fax +48 41 39 45 120
e-mail: aluservice@effector.com.pl
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