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FILTRACJA, ODPYLANIE, ODUKRZANIE
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 Michał Borkowski:

Stosowanie urządzeń 
filtrowentylacyjnych 
w znacznym stopniu 

minimalizuje zapylenie, 
czym przyczynia się do 

spełnienia wymagań 
BHP oraz PIP

adam krzyżowski: od kiedy i  na jaką skalę pro-
jektują i produkują Państwo odpylacze cyklono-
we Mastervent oc i gdzie znajdują one zastoso-
wanie?
Michał Borkowski: Odpylacze cyklonowe firma pro-
jektuje i produkuje od siedmiu lat. Znajdują one zasto-
sowanie w  wielu gałęziach przemysłu, m.in. w  prze-
myśle drzewnym, metalowym, chemicznym, a  także 
w branży materiałów budowlanych. Oprócz standar-
dowych modeli odpylaczy cyklonowych, jakie posia-
damy w  ofercie, możemy również zaprojektować 
modele dostosowane do potrzeb klienta.

a.k.: oprócz cyklonów oferują Państwo także 
m.in. stoły spawalnicze, ramiona filtrowentyla-
cyjne czy odsysacze spalin. czy te urządzenia też 
są Państwa autorskimi projektami i co je wyróż-
nia spośród podobnych na rynku?
M.B.: Nasza firma projektuje i dostarcza komplekso-
we rozwiązania instalacji wentylacyjnych, w związku 
z tym współpracujemy z wieloma polskimi przedsię-
biorstwami w  zakresie dostaw wentylatorów i  urzą-
dzeń filtrowentylacyjnych. Wyróżnia je przede wszyst-
kim najlepsza jakość.

a.k.: Jakie jest w  Polsce zapotrzebowanie na 
urządzenia filtrowentylacyjne i  czy w  Państwa 
planach jest także eksport tego sprzętu?
M.B.: W Polsce rośnie zapotrzebowanie na urządze-
nia filtrowentylacyjne, ponieważ zmienia się świa-
domość dotycząca zagrożeń zdrowotnych, jakie nie-
sie za sobą zapylone powietrze w miejscu pracy. Sto-
sowanie urządzeń filtrowentylacyjnych w  znacznym 
stopniu minimalizuje zapylenie, czym przyczynia się 
do spełnienia wymagań BHP oraz PIP, dotyczących 
warunków pracy w przemyśle. Myślę, że w przyszłości 
będziemy eksportować te urządzenia, jednak w chwi-
li obecnej chcemy skoncentrować się na rynku pol-
skim.

a.k.: Na początku 2015 r. odnotowali Państwo 
zwiększający się popyt na wentylatory, rury spi-
ro i przepustnice. czy ta tendencja się utrzymała?
M.B.: Tak. Ta tendencja utrzymała się głównie dlate-
go, że proponujemy klientowi kompleksowe rozwią-
zania wentylacyjne.

a.k.: Na czym będą się szczególnie koncentrować 
Państwa działania w obecnym roku?
M.B.: W bieżącym roku nasze działania chcemy skon-
centrować na produkcji osłon odciągowych Maste-
rvent. Od roku zaczęliśmy projektować i produkować 
osłony odciągowe do narzędzi frezujących. Ten ele-
ment instalacji wentylacyjnej przedłuża pracę frezu, 
zabezpiecza także inne części urządzenia przed szyb-
szym zużyciem, a operator maszyny ma większą kon-
trolę nad odbywającym się procesem technologicz-
nym. Dodatkowo dzięki zmniejszeniu wydobywania 
się w miejscu pracy niepotrzebnych wiórów i innych 
odpadów ogranicza się zapylenie, które może być 
przyczyną powstania pożaru. Osłony Mastervent 
mogą być stosowane np. w  przemyśle drzewnym, 
metalowym czy w branży tworzyw sztucznych.

a.k.: Dziękuję za rozmowę.

Mastervent: polski projekt, 
polska produkcja, polska marka

Z Michałem Borkowskim, projektantem urządzeń marki Mastervent w firmie Masterflex Polska z Płocka, rozmawia Adam Krzyżowski
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Odpylacz cyklonowy OC, marki Mastervent, znalazł już zastosowanie 
w wielu zakładach przemysłowych [źródło: MASTERVENT]
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W zeszłym roku ruszyła w Płoc-
ku produkcja osłon odciągo-

wych Mastervent 
[źródło: MASTERVENT]


