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Rozwiązania dla nowoczesnych zakładów stolarskich

Maszyny ROJEK - ponad 90 lat czeskiej jakości
Czeskie maszyny stolarskie ROJEK to oryginalne projekty prosto z Czech, które można indywidualnie konfi gurować w zależności 
od potrzeb i wymagań klienta bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym w Kostelcu nad Orlicí.

Opr. (al)

R E K L A M A

Wszystkie etapy produkcji 
w jednym miejscu
ROJEK od lat specjalizuje się w do-
starczeniu do wielu krajów na świe-
cie wysokiej jakości maszyn do ob-
róbki drewna. To jedna z kilku tak 
prężnie działających czeskich firm, 
która zdecydowała się na produk-
cję i montaż wszystkich elementów 
na miejscu, w zakładzie produkcyj-
nym w Kostelcu nad Orlicí. Wszyst-
kie maszyny tworzone są przy uży-
ciu komponentów od najlepszych 
europejskich dostawców. Okablowa-
nie oraz podzespoły elektrycznego 
sterowania w maszynach dostarcza-
ją: francuska firma Schneider Elec-
tric i niemiecka KEB. Natomiast sil-
niki elektryczne są od włoskiego 
producenta CEG. Elementy stalowe i 
żeliwne pochodzą w stu procentach 
z Czech.

Ciągły rozwój i nienaganna 
obsługa serwisowa
Maszyny oferowane przez ROJEK 
dzielą się na dwa główne segmen-
ty: seria EURO 9 - maszyny do ob-
róbki drewna od początku do końca 
konstruowane w Czechach oraz IN-
DUSTRY SERIE - profesjonalne, wy-
dajne i wytrzymałe  maszyny do ob-

róbki drewna własnej konstrukcji.
Przedsiębiorstwo nieustannie roz-
budowuje asortyment i wprowa-
dza takie modyfikacje techniczne, 
by zapewnić klientowi maksymal-
ną wydajność. Firma stawia na cią-
gły rozwój, co w efekcie daje pro-
dukcję maszyn wysokiej jakości, 
ich sprzedaż za rozsądną cenę i ob-
sługę serwisową. Od lat prowadzo-
na jest owocna współpraca z wło-

Proces produkcyjny odbywa się w Kostelcu nad Orlicí.                                                                                                                                                                                      Fot.  ROJEK

Pilarka formatowa PF z serii INDUSTRY 9 z opcją sterowania ELGO - podnoszenie i przechył piły głównej.                                                   Fot. ROJEK

„CYTAT”

„To jedna z kilku tak prężnie działających 
czeskich fi rm, która zdecydowała się 
na produkcję i montaż wszystkich 
elementów na miejscu, w zakładzie 
produkcyjnym w Kostelcu nad Orlicí”

Wał spiralny włoskiej fi rmy MBM stosowany jest w strugarkach ROJEK.       Fot.  ROJEK

W showroomie ROJEK prezentowane są najnowsze maszyny tej fi rmy.            Fot.  ROJEK

skimi i niemieckimi producentami 
maszyn, a dla jednego z nich, świa-
towego lidera w produkcji pił for-
matowych, w fabryce ROJEK 
powstaje budżetowy model ma-
szyny z długością cięcia 3200 mm. 

Tradycja zobowiązuje
Firma została założona przez Josefa 
Rojka w 1921 roku. Maszyny do ob-
róbki drewna, produkowane według 
własnego pomysłu, szybko odniosły 
sukces, nawet w trudnych czasach 
kryzysu i wojny. Co ciekawe, niektó-
re z modeli maszyn, opracowanych 
wiele lat temu, nadal jest w użyciu i 
pomimo pewnego zużycia technicz-
nego, są nadal eksploatowane, co naj-
lepiej świadczy o ich jakości. Po kilku 
zawirowaniach w działalności, ro-
dzinny zakład Józefa Rojka został od-

budowany przez jego wnuka Jiří Roj-
ka w 1991 roku. Dzięki ogromnemu 
nakładowi pracy i chęci rozwijania 
własnych pomysłów na nowe maszy-
ny, udało się ponownie przywrócić 

świetność firmie. Obecnie ROJEK jest 
znanym i cenionym producentem za-
awansowanych technologicznie ma-
szyn i posiada sieć sprzedaży w po-
nad 65 krajach na całym świecie.

www.wkmaszyny.pl
+ 48 530 485 035

Więcej maszyn w promocyjnej cenie na stronie www.wkmaszyny.plWięcej maszyn w promocyjnej cenie na stronie www.wkmaszyny.pl
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