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Podlubartowski POLCOMM na targach DREMA 2016

Producent narzędzi skrawających, POLCOMM, kolejny raz był wystawcą poznańskich targów DREMA. Firma zaprezento-
wała swój szeroki asortyment narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, tj.: frezy trzpieniowe pro-
ste, profilowe i spiralne, frezy nasadzane proste i profilowe, głowice formatyzujące, wiertła, piły tarczowe, noże wymien-
ne i systemy mocowania.

Narzędzie skrawające

POLCOMM produkuje narzędzia o 
wysokim stopniu technicznego za-
awansowania z różnych gatunków 
stali, węglika spiekanego, z ostrza-
mi z diamentu polikrystalicznego i 

z węglika spiekanego. Prezentacja 
firmy cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród producentów me-
bli, okien, drzwi, podłóg i zakładów 
stolarskich. Wśród odwiedzających 

targi DREMA pojawiło się wielu 
klientów o zindywidualizowanych 
potrzebach, a właśnie w oferowaniu 
dobranych do potrzeb narzędzi spe-
cjalizuje się POLCOMM. Produkuje 

R E K L A M A

„CYTAT”

„Wśród odwiedzających targi DREMA pojawiło 
się wielu klientów o zindywidualizowanych 
potrzebach, a właśnie w oferowaniu dobranych 
do potrzeb narzędzi specjalizuje się POLCOMM.”Prezentacja firmy cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród producentów mebli, okien, drzwi, podłóg i zakładów 

stolarskich.                                                                                                                                                                                                                                   Fot. POLCOMM

narzędzia zapewniające wytwarza-
nie profili okiennych, drzwiowych 
czy formatek meblowych charakte-
rystycznych dla danego producenta. 
Świadczy też pełen zakres usług ser-
wisowych w zakresie narzędzi skra-
wających. Podlubartowska firma 
dysponuje nowoczesnym parkiem 
maszynowym: frezarkami pięcio-
osiowymi, automatycznymi tokar-
kami CNC, szlifierkami renomowa-
nych producentów, a także własnym 
biurem konstrukcyjnym z wykwali-
fikowaną kadrą.

O firmie
PHM POLCOMM jest jedną z dyna-
micznie rozwijających się firm na 
rynku krajowym, zajmujących się 
produkcją i kompleksową obsługą 
serwisową narzędzi stosowanych 
przez firmy prowadzące działalność 
w zakresie obróbki drewna i materia-
łów drewnopochodnych. Przedsię-
biorstwo powstało w 2000 roku i od 
początku stale rozbudowuje poten-
cjał technologiczny. Oferuje szero-
ką gamę własnej produkcji narzędzi 
skrawająco-tnących i pełny zakres 
usług serwisowych.

Przedsiębiorstwo produkuje specjali-
styczne narzędzia skrawające dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb 
klientów.                                  Fot. POLCOMM
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