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W odpowiedzi
na potrzeby rynku

W styczniu 2018 r. ﬁrma TAB India rozpoczęła produkcję linii produktów z wykorzystaniem powierzchni wykonanej z konglomeratu kwarcowego.

TAB India, globalny producent
wyrobów z kamienia
naturalnego, poszerza swoją
ofertę. Asortyment ﬁrmy
powiększył się o produkty
wykonane z konglomeratu
kwarcowego przy zachowaniu
dotychczasowej wysokiej
jakości, którą cechują
się produkty z kamienia
naturalnego.
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są w posiadaniu ponad 12 kamieniołomów

torów Tab odnośnie do dostaw slabów

i odgrywają dużą rolę w światowej branży

z konglomeratu kwarcowego i tych cię-

kamieniarskiej. W związku ze zmieniający-

tych na wymiar o tej samej jakości co ka-

mi się trendami na rynku, TAB India pod-

mień naturalny.

jęła decyzję o otwarciu nowego zakładu
TabQuartz na początku 2018 r.

– Udoskonaliliśmy cały proces produkcji konglomeratu, tak aby ﬁnalny produkt

– Zakład TabQuartz ruszył z produkcją

mógł z sukcesem przejść test jakości Tab
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dotyczący precyzyjnego polerowania i wy-

licznych prób i testów przy wykorzysta-

kańczania, z którego nasza ﬁrma słynie.
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Co więcej, umożliwiamy naszym klientom

czeń czy technik polerskich – wyjaśniają

łączenie zamówień na granit i kwarc, gdyż

bracia Gupta. – Stale dostosowujemy się

nasze zakłady ulokowane są na terenie

Dla TAB India kamień naturalny i zrów-

do dynamiki rynku. Rozpoczęcie produkcji

jednego kampusu na południu Indii. Sprzy-

noważony rozwój od zawsze idą w parze.

konglomeratowej było istotnym krokiem

ja nam także fakt, że w Indiach znajdują

Obecnie ﬁrma odpowiada na rosnące za-

naprzód. W ten sposób istotnie poszerzy-

się liczne złoża wysokiej jakości kwarcu

potrzebowanie na produkty z wykorzysta-

liśmy działalność ﬁrmy w sektorze kamie-

naturalnego, co sprawia, że nasi klienci

niem konglomeratu kwarcowego.

nia naturalnego.

otrzymują od nas najlepsze z możliwych

Firmę powołali do życia bracia Amit

Bracia Gupta uważają, że bezpośred-

surowców – podkreślają przedsiębiorcy.

i Sumit Gupta w 1997 roku. W krótkim

ni wpływ na decyzję o otwarciu nowego

Dodanie konglomeratu kwarcowego

czasie odnieśli duży sukces. W tej chwili

zakładu miał nacisk ze strony dystrybu-

do oferty sprawia, że ﬁrma Tab stała się
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centrum kompleksowym, w którym można zaopatrzyć się w produkty z kamienia
naturalnego i konglomeratu kwarcowego.

ROZWÓJ KONGLOMERATU
KWARCOWEGO NOWEJ
GENERACJI
Firma Tab opracowała technologię,
która umożliwiła ewolucję standardowych slabów konglomeratu kwarcowego w kwarc nowej generacji. Specjaliści
udoskonalili proces produkcyjny, wykorzystując kwarc o bardzo wysokiej jakości oraz specjalną żywicę odpowiednią
tylko do produkcji kwarcu o niskiej emisji

TabQuartz to portfolio płyt o grubości 15/20/30 mm z powierzchniami wykonanymi z konglomeratu

lotnych związków organicznych. Dzięki

kwarcowego.

wydajnej i mocnej prasie próżniowej zapewniono bardzo małą ilość żywicy wewnątrz slabu. Działanie to sprawiło, że po-

„ZIELONA” PRODUKCJA
TABQUARTZ

Wszystkie kolory pozostają w fazie testów

Zakład TabQuartz zajmuje część

i prototypów do momentu uznania, iż na-

35-akrowej działki, na której znajdują się

dają się do produkcji masowej. Osiągnięte

także zakłady, w których na wymiar cięte

w ten sposób gęstość i wykończenie po-

są slaby i płytki z kamienia naturalnego.

wierzchni sprawiają, iż TabQuartz staje

Działania proekologiczne na tym obsza-

się kwarcem nowej generacji.

rze mają duże znaczenie: prąd pocho-

Firma stworzyła najnowszej genera-

dzi z energii słonecznej, wykorzystywane

cji laboratorium dwa lata przed rozpo-

są systemy odzyskiwania wody deszczo-

częciem masowej produkcji. Dzięki tej

wej, systemy uzdatniania wody i inne dzia-

wczesnej inwestycji w laboratorium ﬁrma

łania mające na celu ograniczenie śladu

Tab zaprojektowała ponad 300 kolorów

węglowego.
Zdjęcia: www.tabindia.com

wierzchni nadano nową deﬁnicję budowy.

i wzorów, a obecnie jest w stanie regu-

Zakład produkcji konglomeratu kwar-

larnie dostarczać na rynek nowe wzory.

cowego zajmuje obszar prawie 14 000

– Działanie to miało na celu goto-

mkw. (plus 4600 mkw. dodatkowej prze-

wość do produkcji szerokiej gamy ko-

strzeni). Nowoczesna linia produkcyj-

lorów w momencie, gdy tylko maszyny

na jest w stanie wygenerować dziennie

Jakość wyrobów kontroluje się połyskomierzami

zostaną zainstalowane – wyjaśniają bracia

do 250 slabów o grubości 15/20/30 mm.

elektronicznymi.

Gupta. – Na początku dysponowaliśmy 24

Obecnie wytwarza się tu ok. 200 slabów

kolorami, by po trzech miesiącach osią-

dziennie, co daje wydajność porówny-

zostały te same co w przypadku kamienia

gnąć liczbę 36 kolorów. To samo dzie-

walną ze 100 standardowymi kontene-
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je się w przypadku trendów panujących

rami na miesiąc. A już wkrótce zdolności

Południowa, Europa, Australia oraz region

na rynku, które w coraz większym stop-

produkcyjne zostaną podwojone poprzez
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dodanie drugiej linii produkcyjnej. Ta prze-

Filozoﬁą ﬁrmy Tab od samego począt-

cać funkcjonowania rynku, lecz musimy

widziana była już na etapie projektowa-

ku jest produkcja towarów i oferowa-

z dumą stwierdzić, że pracownicy naszego

nia zakładu.
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to wszystkich produktów i usług, które

mą na rynku, a wysokiej jakości produkty
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Tworzenie nowych kolorów stało się

z konglomeratu kwarcowego stanowią

handlowej. Te same standardy obowiązują

dużo łatwiejsze dzięki zastosowaniu w peł-

uzupełnienie palety propozycji. Co istot-

dla TabQuartz.

ni automatycznych formierek i polerek.

ne, główne rynki zbytu dla Tab India po-

Jennifer Richinelli
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