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Fir ma jest te go rocz nym zdo -
byw cą zło te go go dła QI w Pro -
gra mie Naj wyż sza Ja kość
za wdro żo ne sys te my za rzą -
dza nia. Ja ko trzy krot ny Lau re -
at te go Pro gra mu, Ta�de�usz
Sa�noc�ki, Pre zes Za rzą du fir my
na uro czy stej Ga li ode brał wy -
róż nie nie spe cjal ne – Per łę
QI 2010.

Stan�dar�dy�za�rzą�dza�nia,�

a pro�ces�pro�duk�cyj�ny

Pro duk cja w SPLAST od by -
wa się zgod nie z wy ma ga nia-
mi Sys te mów Za rzą dza nia 
Ja ko ścią: ISO 9001:2008,
ISO/TS 16949:2009 (dla prze -
my słu mo to ry za cyj ne go) oraz
Sys te mem Za rzą dza nia Śro do -
wi sko we go ISO 14001:2004.
Wdro żo ne i spraw nie utrzy my -
wa ne sys te my ja ko ści wy mu -
sza ją na Fir mie cią głe do sko -
na le nie we wszyst kich ob sza -
rach dzia łal no ści Za kła du: do -

sko na le nie pro ce sów pro duk -
cyj nych, lo gi stycz no -fi nan so -
wych, me tod kon tro l nych, pod -
no sze nie kwa li fi ka cji pra cow -
ni ków, a tym sa mym osią ga nie
wyż szej ja ko ści pro du ko wa -
nych wy ro bów. Zgod ność re ali -
za cji pro ce sów z usta no wio ny -
mi w pro ce du rach we wnę-
trz nych oraz z wy ma ga nia-

mi norm ISO po -
twier dza na jest
w trak cie co ro-
cz nych au dy tów
we wnętrz nych,
au dy tów klien-
tów oraz au dy -
tów nie za leż nej
jed nost ki cer ty fi -
ku ją cej.

Fir ma SPLAST
dys po nu je no wo -
cze snym par kiem
ma szy no wym.
Pro duk cja od by -
wa się z wy ko -
rzy sta niem naj -
bar dziej za awan -
so wa nych tech-
nicz nie, ste ro wa -
nych nu me rycz -
nie wtry ska rek
wy po sa żo nych
w kom pu te ro we

sys te my ste ro wa nia i kon tro -
li pa ra me trów tech no lo gicz -
nych. Umoż li wia to sta ły nad -
zór nad pa ra me tra mi pro ce su,
co z ko lei da je moż li wość szyb -
kiej re ak cji w ra zie po ja wie nia
się ja kich kol wiek od chy leń
od za ło żo ne go stan dar du.
Wcze sne za po bie ga nie ewen tu -
al nym pro ble mom na pro duk -
cji skut ku je zmniej sze niem
licz by po peł nia nych błę dów,
a co za tym idzie, zmniej sze -
niem kosz tów nie do sta tecz nie
do brej ja ko ści. 

Dzię ki in no wa cyj nej tech no lo -
gii ma ga zy no wa nia i su sze nia
two rzyw, pro ce sy tech no lo gicz -
ne wy ko ny wa ne są na zauto -
ma ty zo wa nych li niach pro duk -
cyj nych za si la nych w su row ce
z wy ko rzy sta niem au to ma tycz -
nej in sta la cji trans por tu pneu -
ma tycz ne go nad zo ro wa nej
przez cen tral ny sys tem kom pu -
te ro wy. Trans port pneu ma tycz -
ny wy eli mi no wał trans port
wóz ko wy i zmniej szył je go pra -
co chłon ność. Z ko lei za sto so wa -

nie si lo sów do skła do wa nia
two rzyw zmniej szy ło o ok. 70%
wy ma ga ną po wierzch nię ma ga -
zy no wą.

Za rząd fir my nie ustan nie po -
szu ku je i wdra ża in no wa cyj ne
kom pu te ro we sys te my or ga ni za -
cyj ne po zwa la ją ce nad zo ro wać
pro ce sy pro duk cyj ne wza kre sie
ja ko ścio wym, tech no lo gicz nym
i lo gi stycz nym. I tak w ubie głym
ro ku Fir ma wdro ży ła cen tral ny
sys tem za rzą dza nia pro ce sem
pro duk cji umoż li wia ją cy opty -
ma li za cję pra cy wszyst kich
służb sek to ra pro duk cyj ne go.
Obej mu je on m.in.: pla no wa nie
pro duk cji, nad zo ro wa nie istot -
nych dla za pew nie nia ja ko ści pa -
ra me trów tech no lo gicz nych
w sys te mie SPC, nad zo ro wa nie
pro ce sów utrzy ma nia ru chu
i ser wi so wa nia urzą dzeń. 

Prze pływ su row ców i wy ro -
bów go to wych za rzą dza ny

i nad zo ro wa ny jest rów nież
przez sys tem kom pu te ro wy.
Wy ko rzy sty wa ny w tym przy -
pad ku sys tem ko dów kre sko -
wych umoż li wia opty mal ne wy -
ko rzy sta nie ma ga zy nu z za -
cho wa niem peł nej iden ty fi ko -
wal no ści su row ców i wy ro bów
go to wych oraz wy mu sza na ma -
ga zy nie rach sto so wa nie za sa dy
FI FO przy wy da wa niu ma te ria -
łów i wy ro bów z ma ga zy nu.

Rów nież wdro żo ny w b.r. elek -
tro nicz ny sys tem obie gu do -

ku men tów uspraw -
nił obieg in for ma cji
w fir mie. 

Kom pa ty bil ność
wszyst kich sto so -
wa nych w fir mie
SPLAST sys te mów
kom pu te ro wych
po zwa la zin te gro -
wać ich pra cę 
two rząc spraw ny 
sys tem za rzą-
dza nia przed się -
bior stwem.

Funk cjo nu ją ce
w SPLAST la bo ra -
to rium po mia ro we
(wy po sa żo ne m.in.
w ma szy nę 3D Ze -
iss, optycz ny mi -
kro skop słu żą cy
bez sty ko we mu po -
mia ro wi ele men tów

czy spek tro fo to metr do po -
mia ru ko lo ru) umoż li wia do -
kład ną kon tro lę pro du ko wa -
nych wy ro bów za pew nia jąc
tym sa mym ich wy so ką ja -
kość. 

Pro�fe�sjo�nal�ne�utrzy�my�wa�nie�

czy�sto�ści

SPLAST jest jed nak przede
wszyst kim naj więk szym pol -
skim, a rów nież czo ło wym eu -
ro pej skim pro du cen tem pro fe -
sjo nal ne go sprzę tu do utrzy my -
wa nia czy sto ści, któ ry znaj du -

je sze ro kie za sto so wa nie
w efek tyw nym sprzą ta niu biur,
ho te li, szpi ta li, szkół, za kła dów
prze my sło wych itp. 

Wy cho dząc na prze ciw wy -
ma ga niom klien ta w za kre sie
er go no mii i tech no lo gii sprzą -
ta nia, w pra cach ba daw czo -
-roz wo jo wych opra co wa na zo -
sta ła sze ro ka ga ma wy ro bów
wspo ma ga ją cych pra cę osób
sprzą ta ją cych. 

Wie le wła snych pro duk tów
oraz no wa tor skich roz wią zań
kon struk cyj nych chro nio nych
jest praw nie ja ko
wzo ry użyt ko we
i pa ten ty. Uni kal -
ne roz wią za nia
tech nicz ne oraz
tech no lo gicz ne, ja -
kie zna la zły za sto -
so wa nie w tych ze -
sta wach, zo sta ły
do ce nio ne przez
klien tów ca łej Eu -
ro py. Rów nież no -
wo cze sne wzor nic -
two zna la zło uzna -
nie wśród klien tów
jak i zo sta ło do ce -
nio ne przez In sty -
tut Wzor nic twa
Prze my sło we go,
któ ry przy znał

wóz kom oraz sys te mo wi ste la -
ży KLIK ty tuł Do bry Wzór.

SPLAST Sp. z o.o. sto su jąc
nie zmien nie tą sa mą po li ty kę
sa mo do sko na le nia oraz do sko -
na le nia wdro żo nych już sys te -
mów za rzą dza nia ja ko ścią
z pew no ścią nie stra ci sil nej po -
zy cji li de ra na ryn ku prze twór -
stwa two rzyw sztucz nych. 
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T W O �R Z Y �W A � S Z T U C Z �N E � Zło�te�go�dło�i Per�ła�QI 2010�dla�SPLAST Sp.�z o.o.

Naj wyż sza ja kość i in no wa cyj ne tech no lo gie
pol skie go pro du cen ta
Za ło żo na w 1989 r. przez Ta de usza Sa noc kie go fir ma
SPLAST Sp. z o.o. (Je dli cze, woj. pod kar pac kie) do dziś po -
zo sta je fir mą ro dzin ną z ka pi ta łem pol skim. Spe cja li zu je się
w prze twór stwie me to dą wtry sku tech nicz nych two rzyw ter -
mo pla stycz nych dla klien tów z bran ży mo to ry za cyj nej, elek -
tro nicz nej, AGD, ko sme tycz nej i bu dow la nej. Jest tak że
uzna nym w kra ju i za gra ni cą pro du cen tem sprzę tu do utrzy -
my wa nia czy sto ści – mo bil nych wóz ków ser wi so wych i ze -
sta wów sprzą ta ją cych. W tym ro ku wcho dzą na ry nek naj now -
sze pro po zy cje SPLAST w tej dzie dzi nie: ze sta wy do sprzą -
ta nia na mo kro z li nii AQU ASPLAST®, ze sta wy ho te lo we z li -
nii COM FORT SPLAST® oraz wóz ki ser wi so we z li nii AS SEP -
TI CO SPLAST® wy ko na ne w tech no lo gii an ty bak te ryj nej.

R O Z �M O �W A z Ta�de�uszem

Sa�noc�kim,�pre�ze�sem�

za�rzą�du�SPLAST Sp.�z o.o.

MAG DA LE NA TU ŁEC KA:
Ten�rok�jest�waż�ny�dla�przed�się�-
bior�stwa� z uwa�gi� na pra�ce
nadwpro�wa�dze�niem�no�wych�li�-
nii� pro�duk�to�wych� w za�kre�sie
pro�fe�sjo�nal�ne�go�utrzy�ma�nia�czy�-
sto�ści.�Kie�dy�mo�że�my�spo�dzie�-
wać� się� na ryn�ku� ze�sta�wów
AQUASPLAST®,� COM�FORT�-
SPLAST® oraz� AS�SEP�TI�CO�-
SPLAST®?

TA DE USZ SA NOC KI:
Je ste śmy na eta pie koń co wym
prac. Za re je stro wa li śmy już
w Urzę dzie Pa ten to wym zna ki to -
wa ro we tych pro duk tów, koń czy -
my przy go to wa nie ma te ria łów
mar ke tin go wych i po wo li wpro wa -
dza my je na ry nek – kra jo wy jak
i za gra nicz ny. Mam na dzie ję, że

przed koń cem ro ku już wszyst kie
na sze no we li nie pro duk to we znaj -
dą się na ryn ku. 
No we pro duk ty skie ro wa ne są do
kil ku róż nych grup klien tów, np.
ele ganc ki COM FORT SPLAST®

prze zna czo ny jest głów nie do bran -
ży ho te lar skiej, AQU ASPLAST® –
wszę dzie tam, gdzie sprzą ta się
na mo kro (biu ra, szko ły, hi per mar -
ke ty), a wy ko na ny w na no te cho lo -
gii an ty bak te ryj nej AS SEP TI CO -
SPLAST® znaj dzie za sto so wa nie
w pla ców kach służ by zdro wia
i w od dzia łach szpi tal nych. No we
pro duk ty by ły już pre zen to wa ne
w tym ro ku na tar gach bran żo -
wych oraz by ły pod da wa ne te -
stom u na szych klien tów, któ rych
opi nie są bar dzo po zy tyw ne. [wię -
cej o no wych li niach: czy taj
obok – przyp. red.].

Ja�kie�in�we�sty�cje�mu�sie�li�Pań�-
stwo�po�czy�nić�wza�kre�sie�wpro�-
wa�dze�nia�na ry�nek�no�wych�li�nii
pro�duk�to�wych?
Oczy wi ście in we sty cje by ły znacz -
ne. Nie tyl ko na po zio mie pro duk -
cyj nym w po sta ci uru cho mie nia no -
wych li nii tech no lo gicz nych, in -
sta la cji urzą dzeń pro duk cyj nych
i mon ta żo wych oraz kon tro l no -
-po mia ro wych, ale rów nież na po -
zio me lo gi stycz no -mar ke tin go -
wym. W tym ro ku roz bu do wa li śmy
rów nież za kład dla po trzeb uru -
cho mie nia no wej pro duk cji.

Jak�oce�nia�Pan�obec�ną�po�zy�cję
SPLAST�na ryn�ku?
Uwa żam, że tak jak po przed ni
rok, i ten jest dla nas bar dzo do bry.

Rok rocz nie od no to wu je my wzrost
pro duk cji i sprze da ży na po zio mie
kil ku dzie się ciu pro cent. Z pew no -
ścią je ste śmy li de rem w Pol sce
w pro duk cji pro fe sjo nal ne go sprzę -
tu do utrzy my wa nia czy sto ści. Na -
dal re ali zu je my rów nież wie le kom -
plek so wych za mó wień pro duk cji
kom po nen tów z two rzyw sztucz -
nych klien tów z bran ży mo to ry za -
cyj nej, AGD, elek tro nicz nej, bu -
dow la nej czy ko sme tycz nej. Nie -
zmien nie po zo sta je my pol ską fir mą
ro dzin ną, więc tym bar dziej na szą
po zy cję uzna ję za ol brzy mi suk ces.

Ja�kie�na�stęp�ne�za�da�nia�sta�wia
przed so�bą�SPLAST?
Ma my plan in we sty cyj ny, któ ry
sys te ma tycz nie re ali zu je my. Jest
on ści śle zwią za ny z dłu go fa lo wym
pro gra mem roz wo ju przed się bior -
stwa. Wy cho dzę z za ło że nia, że
mu si my nie prze rwa nie pod no sić
po przecz kę. Na sza po li ty ka za kła -
da do ko ny wa nie ko lej nych in we -
sty cji, tak że w ka drę i wdra ża nie
no wo cze snych tech no lo gii, tej mia -
ry, jak zgło szo ny do opa ten to wa -
nia wspo mnia ny sprzęt opar ty
o tech no lo gię an ty bak te ryj ną prze -
zna czo ny dla pla có wek me dycz -
nych. Na ba zie na no tech no lo gii
przy go to wu je my już ko lej ne roz -
wią za nie w tym za kre sie.
Sys te ma tycz ne in we sty cje po zwa -
la ją po sze rzać nasz za kres moż li -
wo ści pro duk cji oraz po dej mo wać
re ali za cje naj trud niej szych zle ceń.
Umoż li wia to świad cze nie ko lej -
nych usług ko ope ra cyj nych, co
przy czy nia się  do dy wer sy fi ka cji
pro duk cji.

NO�WE�LI�NIE�PRO�DUK�TO�WE�SPLAST

AQU�ASPLAST®, COM�FORT�SPLAST® oraz AS�SEP�TI�CO�SPLAST® wy zna cza ją in no wa cyj ne kie run ki roz -
wo ju pro fe sjo nal ne go sprzę tu do utrzy my wa nia czy sto ści, a fir mie po zwo lą za cho wać po zy cję li de ra w tej
bran ży.

– gru pa er go no micz nych i za awan so wa nych ja ko ścio wo pro duk tów za pro -
jek to wa na w ce lu opty ma li za cji pro ce su sprzą ta nia na mo kro. Każ dy ele ment zo stał prze te sto wa ny w eks -
tre mal nych wa run kach. Pro duk ty po sia da ją wy dłu żo ny czas eks plo ata cji, m.in. dzię ki za sto so wa niu naj -
wyż szej kla sy two rzyw sztucz nych w po łą cze niu ze sta lą szla chet ną. Nie po wta rzal ne wzor nic two speł nia
wy ma ga nia obiek tów o naj wyż szych stan dar dach es te tycz nych i ja ko ścio wych. 

– gru pa eks klu zyw nych pro duk tów do pro fe sjo nal ne go utrzy my wa nia czy -
sto ści prze zna czo nych głów nie dla bran ży ho te lar skiej. To sys te my mo du ło wych ze sta wów o no wo cze snym
wzor nic twie oraz z moż li wo ścią za bu do wy – tek sty lia mi, bądź drew nem w za leż no ści od wy stro ju wnę trza,
w któ rym sprzęt ma pra co wać.

– gru pa ze sta wów, wóz ków oraz ste la ży wy ko na nych w tech no lo gii an ty -
bak te ryj nej. Wie lo mie sięcz ne pró by i ba da nia za owo co wa ły po zy tyw ną eks per ty zą an ty bak te ryj ną, zgod -
nie z nor mą ISO: 22196. Re duk cja wzro stu ba da nych mi kro or ga ni zmów, na po wierzch ni wy ro bów wy two -
rzo nych w na no tech no lo gii wy nio sła na wet 99,9 proc. SPLAST jest pierw szą fir mą na świe cie ofe ru ją cą te -
go ty pu tech no lo gię w bran ży utrzy ma nia czy sto ści.

Hala produkcyjna

Wózek serwisowy z linii ASSEPTICOSPLAST

Zestaw hotelowy z linii COMFORTSPLAST

Zestaw hotelowy z linii AQUASPLAST


