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Doświadczenie firmy Stonhard w zakładach produkujących 
żywność i napoje rozszerza się na producentów żywności 
pochodzenia roślinnego
Stonhard, wiodący producent oraz instalator bezspoinowych, 
higienicznych posadzek, dodał do swoich referencji kolejnego 
wiodącego producenta żywności pochodzenia roślinnego: Tofu 
King, brytyjski lider w produkcji tofu, aby sprostać rosnącemu 
zainteresowaniu na produkty z fasoli sojowej, producent 
rozszerzył możliwości produkcyjne, przenosząc się do nowego 
obiektu produkcyjno-magazynowego w Aston. W tym samym 
miejscu produkowane będą inne odmiany tego wyrobu

Zgodnie z angielskim powiedzeniem “zobaczyć to uwierzyć”- 
Klient ocenia możliwości firmy Stonhard
po rekomendacjach od innych firm produkujących żywność 
oraz po spotkaniu z personelem firmy Stonhard na targach 
handlowych, firma Tofu King wybrała firmę Stonhard jako 
dostawcę i instalatora systemu podłogowego do swojej nowej 
fabryki tofu. Właściciel Tofu King oraz Dyrektor Zarządzający, 
Yan Lui, towarzyszyli zespołowi Stonhard podczas wizyty w 
centrum dystrybucji producenta pizzy, aby osobiście obejrzeć 
system podłogowy. Był to kolejny obiekt, w którym Stonhard 
wyprodukował i zainstalował podłogę.

Bardzo szybko stało się oczywiste, że firma Stonhard przykłada 
dużą wagę do dokładnego zrozumienia wymagań swoich 
klientów. Szybko zaczęto dzielić się pomysłami i inspiracjami, 
aby stworzyć higieniczne rozwiązanie podłogowe opracowane 
specjalnie dla nowego zakładu produkcyjnego firmy Tofu King.

“Musieliśmy rozszerzyć naszą działalność w Wielkiej Brytanii, 
aby zaspokoić stały popyt na produkty z soji, zarówno poprzez 
naszą istniejącą działalność biznesową, jak i poprzez rozwój 
nowych firm w sektorach handlu detalicznego i gastronomii.
Dlatego bardzo ważne było, aby uważnie wybrać naszych 
partnerów” - powiedział Lui, właściciel i dyrektor zarządzający 
Tofu King.

Posadzki uretanowe Stonclad dla zapewnienia ochrony 
higienicznej w środowisku spożywczym
Podczas realizacji dwumiesięcznego projektu, firma Stonhard 
zainstalowała 1380m2 wylewki polimerowej o odpowiednim 
spadku zgodnie ze specyfikacją. Takie nachylenie lub “spadki” 
pozwalają wodzie spływać do odpływu, a nie tworzyć kałuże 
na powierzchni podłogi, w których mogłyby rozwijać się 
bakterie, zagrażające bezpieczeństwu produktów. Następnie 
na tak przygotowaną podłogę zainstalowano Stonclad UF, 

“Od samego początku było jasne, że firmie Stonhard 
można zaufać. Ich doświadczenie, wiedza i dbałość o 
szczegóły nie miały sobie równych.”

Tofu King wybrał firmę Stonhard jako Partnera w zakresie podłóg 
dla nowej fabryki  

Produkty użyte dla Tofu King, Wielka Brytania: 
Stonclad ®UF  



The Stonhard Difference
Stonhard jest bezprecedensowym światowym 
liderem w produkcji i instalacji wysokowydajnych 
polimerowych systemów podłogowych, ściennych 
i okładzin chemoodpornych.  Stonhard utrzymuje 
300 menedżerów terytorium i 175 załóg aplikacji 
na całym świecie, którzy współpracują z klientem 
w zakresie specyfikacji i zarządzania projektami, 
końcowego odbioru i serwisu po sprzedaży. Jedno 
źródło gwarancji Stonhard obejmuje zarówno 
produkty, jak i instalację.
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

wysokowydajny system posadzkowy, który jest wytrzymały 
i odporny na poślizg. Jego gęsta, wodoodporna, bezspoinowa 
warstwa sprawia, że jest higieniczny i łatwy w utrzymaniu 
czystości.

Stonclad UF jest aplikowany jednorazowo, co sprawia, że jest 
idealny do szybkiej realizacji i minimalnego czasu przestoju. 
Te zalety sprawiają, że jest to coraz bardziej popularny 
system dla wielu producentów żywności i napojów.

Stonhard podejmuje wyzwanie i wspiera rozwój klientów 
poprzez długoterminowe rozwiązania
Jamie Cook (Dyrektor Operacyjny) z firmy Stonhard 
powiedział: “Jesteśmy dumni z powtarzalnego biznesu i 
poleceń od naszych klientów - ten projekt jest doskonałym 
przykładem obu tych czynników. Projekt Tofu King 
był wyzwaniem, ponieważ spełniał bardzo konkretne 
wymagania producenta tofu.
Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój biznesu w tak 
dynamicznym okresie dla zamienników mięsnych na bazie 
roślin. Życzymy Lui i Tofu King wszystkiego najlepszego w 
zakresie ekspansji i rozwoju.’’

1380m2  Stonclad UF wykonane na profilującej 
zaprawie polimerowej ze spadkami do odwodnień.


