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Układające się warstwami słoje 
drewna pokazują, że każda zmiana 
zachowuje coś z przeszłości. 
Nowe warstwy drewna narastają przy 
starych, nie zacierając poszczególnych 
słojów.
Jednocząc dziś nasze siły piszemy 
nową historię, zachowując jednak to, 
co pomogło nam znaleźć się tu, 
gdzie jesteśmy. 

Razem 
naprzód

Trzech liderów produkcji narzędzi 
do obróbki drewna.
Trzy znane we Włoszech i na świecie 
firmy pochodzące z jednego miasta 
Rovereto.
Trzy różne przedsiębiorstwa, ramię 
w ramię, stawiają dziś czoło 
wyzwaniom globalnego rynku. 

TWT to Garniga, Zuani i Rekord 
razem.



GARNIGA

1965

Powstaje Garniga, firma zajmująca się produkcją 
narzędzi z wymiennymi płytkami do obróbki 
drewna. Garniga, jako jedno z pierwszych 
przedsiębiorstw na świecie, wdrożyła system 
mechanicznego mocowania płytek.

ZUANI

1972

REKORD

1982TWT

2016

Także w sektorze obróbki drewna powstaje 
firma Zuani, od początku kładąca szczególny 
nacisk na aspekty badawczo-rozwojowe. 
To pierwsze przedsiębiorstwo, które przy 
projektowaniu swoich wyrobów podjęło 
współpracę z Uniwersytetem w Trydencie.

Powstaje Rekord, pierwsza firma wytwarzająca 
narzędzia z kształtowymi nożami profilującymi 
co pozwala na zwiększenie wydajności i 
obniżenie kosztów produkcji.

W wyniku połączenia firm Garniga, 
Zuani i Rekord powstaje firma TWT 
będąca we Włoszech i w całej Europie 
liderem w sektorze produkcji narzędzi do 
obróbki drewna, aluminium i materiałów 
kompozytowych.

Trzy firmy połaczone w jedna to 

nowa marka najwyzszych 

włoskich standardów.

4LIFE

2017

Wdrożenie nowego systemu 4Life pozwalającego 
na dokonanie prawdziwej rewolucji technologicznej 
w zakresie obróbki drewna.

GLOBALTOOLS

2018

Opracowanie katalogu TWT Global Tools 
prezentującego wyselekcjonowane narzędzia do 
obróbki drewna, materiałów kompozytowych, 
plastiku i aluminum.





Głównym celem narzędzi tworzonych 
przez ludzkie ręce jest upraszczanie 
złożonych operacji. Jednakże 
upraszczanie, nigdy jest łatwe.
Powołaniem TWT jest połączyć 
rozwiązania technologiczne, 
kwalifikacje pracowników 
oraz jakość materiałów tak, 
aby zmierzając do wspólnego 
celu, osiągnąć jak najwyższą 
funkcjonalność wytwarzanych 
narzędzi. Najważniejszym celem jest 
bowiem uproszczenie wykonywanej 
pracy. 

Nasze 
powołanie

*Badania naukowe i innowacyjne 
rozwiązania techniczne pozwalają 
wyjść na przeciw wymaganiom 
naszych klientów.
*Odpowiedzialność danych zespołów i 
naszych poszczególnych pracowników 
jednoczy nas w jeden zgrany zespół.
*Troska o zrównoważony rozwój 
i integracja pomagają łączyć 
sukces naszej firmy z lokalnymi 
przedsiębiorcami.

Kierując się tymi właśnie 
najistotniejszymi wartościami TWT 
stała się referencyjnym partnerem 
w zakresie kompleksowej obróbki 
drewna, materiałów kompozytowych, 
plastiku i włókien w skali kraju i w 
skali międzynarodowej.



Win&Doors
Naszą podstawową działalnością 
jest produkcja precyzyjnych narzędzi 
do wytwarzania okien drewnianych 
i drewniano – aluminiowych. Dzięki 
szczegółowej analizie aspektów 
technicznych osiągnęliśmy syntezę 
najwyższej jakości, innowacyjności i 
praktyczności produktu finalnego. Nasze 
systemy Newform Aluflex i Esperia 
Life które charakteryzują się wysoką 
wydajnością i wyszukanym designem można 
w prosty sposób konfigurować do potrzeb 
klienta i w prosty sposób zainstalować.

Nasze
produkty
Produkty TWT to rezultat wielu badań prowadzonych na przestrzeni 50 lat działalności 
firm Garniga, Zuani i Rekord. Połączyliśmy nasze doświadczenia tak, aby oferowane przez 
nas rozwiązania, mogły pomagać Wam w pracy, dzięki zdywersyfikowanej ofercie, zgodnej 
z wartościami naszej marki.

GlobalTools
Nowa linia produkcyjna TWT zakłada 
staranny dobór najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych HW, HS i 
PCD do obróbki drewna, materiałów 
kompozytowych, aluminium i plastiku. 
Zgodnie z  zasadami naszej firmy, każde 
narzędzie TWT jest zaprojektowane 
i wyprodukowane we Włoszech, co 
daje dodatkową gwarancję jakości i 
niezawodności.

NaDia Coating
Dzięki współpracy TWT z Wydziałem 
Fizyki Uniwersytetu w Trydencie i 
Fundacją Bruno Kesslera dokonaliśmy 
rewolucji w sektorze powłok 
nanostrukturalnych do płytek tnących. 

NaDia Diamond Coating zapewnia wzrost 
wydajności płytek tnących o 300%, 
gwarantuje najlepszy stosunek wydajności 
do trwałości, zmniejszając czas potrzebny 
na konserwację urządzeń oraz ilość 
wymienianych elementów.





W TWT projektowanie to przybliżanie odległych światów.
Staramy się, aby nasze narzędzia były jak najbliższe maksimum wydajności 
technicznej, co pozwala na każdym etapie pracy zmniejszyć koszty konserwacji i 
zwiększyć wydajność.
Staramy się  przybliżać przyszłość, wykorzystując najnowsze technologie do 
ulepszania naszych produktów.
Aby sprostać wymaganiom klientów, analizujemy rytmy pracy, cykle produkcji, 
by dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb.
Pragniemy stać się niezastąpionym partnerem Waszego sukcesu i właśnie dlatego 
projektujemy nasze narzędzia i różnorodne systemy okienne będąc blisko Was i 
rozumiejąc Wasze wymagania.

Oferowane 
usługi
Projektowanie tailor-made



Towarzyszymy Wam nie tylko w fazie 
projektowania, ale również podczas 
kolejnych etapów.
Nasze doradztwo to jeszcze jedno 
narzędzie, które oddajemy do 
Waszej dyspozycji, by doskonalić 
wykorzystanie każdego z naszych 
produktów. Czynimy to, by razem z 
Wami stale ulepszać naszą ofertę.
 

Doradztwo i 
serwis techniczny





Nasze
biura
Korzystając z doświadczeń zdobytych 
przez firmy Garniga, Zuani i Rekord, 
TWT jest dziś liderem na rynku włoskim 
i zagranicznym oraz partnerem znanych 
firm w Europie i w świecie.
Jednym z głównych kierunków naszego 
rozwoju jest obecnie rynek europejski, 
na którym rozwijamy naszą działalność 
za pośrednictwem filii w Niemczech i w 
Hiszpanii.

Naszym celem na przyszłość jest 
kontynuowanie eksportu najwyższych 
włoskich standardów na cały świat

Headquarter
TWT S.R.L.
Via dell’artigiano, 57
38068 Rovereto (TN) – Italia
Tel. +39.0464.076401
Fax. +39.0464.436316
info@twt.tools
www.twt.tools

German branch
Zuani Deutschland GmbH
Meidelstetter Str. 13
D-72531 Hohenstein – Deutschland
Fon. +49.07387.9873-0
Fax. +49.07387.9873-20
info@zuani.de
www.zuani.de

Spanish branch
Simatec S.L. – Sistemas para madera de alta tecnologia 
Polígono industrial Los Leones, C/ Principal Nave-N 
50298 Pinseque, Zaragoza – España
Tel. +34.976.656489
Fax. +34.976.656493
simatec@simatec.biz
www.simatec.biz
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Dziełem ludzi służącym ludziom są nasze rozwiązania technologiczne. Bo właśnie 
sercem firmy TWT są nasi pracownicy – to nasza największa wartość. Wśród nas 
spotkacie ludzi, którzy wsłuchają się w Wasze potrzeby, zanim przedstawimy Ci 
najlepsze rozwiązania.

Nie tylko 
technika
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