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O FIRMIE / ABOUT COMPANY
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ADAL projektuje, produkuje
i sprzedaje aparaty i instalacje
do malowania farbami ciekłymi,
farbami proszkowymi, kompletne
linie malarskie włącznie
z przygotowaniem powierzchni,
suszeniem, systemami transportu,
manipulatorami i komputerowym
monitoringiem procesów oraz urzą−
dzenia do montażu ciśnieniowych
przewodów hydraulicznych.

ADAL wykonuje również maszyny
specjalne wykorzystywane
w inżynierii powierzchni i montażu
wyrobów na liniach produkcyjnych.

We współpracy z dostawcami
materiałów ADAL dostarcza nowo−
czesne technologie aplikacyjne.
Produkty firmy ADAL mają zasto−
sowanie we wszystkich gałęziach
przemysłu, np. w budownictwie,
motoryzacji, meblarstwie,
metalowym.

Główna siedziba firmy znajduje się
w Adamówku kołoWarszawy, w no−
woczesnym zespole produkcyjno−
biurowym o łącznej powierzchni
3.985 m kw. na działce o pow.
23.322 m kw. Dogodny dojazd
autostradąWarszawa−Gdańsk (25
km od centrumWarszawy) oraz
kompleksowe połączenia telekomu−
nikacyjne, internetowe i sprawdzone
rozwiązania logistyczne pozwalają
na sprawną obsługę odbiorców
bezpośrednich i dystrybutorów
w Polsce, Europie i na świecie.

ADAL designs, manufactures and
markets machines and systems that
apply liquid paints or powder,
including pre−treatment, drying
ovens, conveyors, reciprocators and
monitoring, as well as machines for
assemblage, crimping and testing of
high pressure hoses. ADAL
manufactures and offers to a wide
range of consumer special machines
used for surface treatment as well for
application of adhesives and sealants
in preparing industrial products
during manufacturing operations.
Cooperating with materials suppliers,
ADAL offers modern technologies.
ADAL's products are used around
the Europe and in overseas in all
industries e.g.: construction,
automotive, furniture, metal
finishing.
ADAL−Headquarters is located in
Adamówek, close to Warsaw−
Gdańsk Highway (25 km from the
City of Warsaw) in a very modern
Sales/Manufacturing Facility with
3.985 sq. m on 23.322 sq. m ground.
Having all up−to−date telecommuni−
cation facilities, internet together
with perfect working logistic
services, we are able to supply on−
line our products to customers and
distributors in Poland, Europe and
world−wide.

Lokalizacja
firmy /
ADAL located
in Europe

Plan
dojazdu /
How to
find us
near
Warsaw

Zakład Adamówek / Plant Adamówek N

Hale produkcyjne /
Machine Building

Biuro /
Office Recepcja /

Reception

Siedziba firmy i główny zakład produkcyjny /
Corporate Headquarters and Manufacturing Facility
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Bożena Soszyńska
Prezes Zarządu / President
Finanse / Finance

Marian Grzegorek
Zastępca Prezesa Zarządu / VP
Realizacja Projektów / Project

Wojciech Chodkowski
Czł. Zarządu / Member of the Board
Technika i Systemy / R&D

Wojciech Soszyński
Czł. Zarządu / Member of the Board
Technika i Systemy / R&D

ZARZ¥D / MANAGEMENT

PODSTAWOWE
INFORMACJE/
BASIC DATA

Nazwa firmy/Name of Company
Siedziba/Main Office
KRS/National Court Registry
Regon/Statistic Number
NIP/Tax ID Number
Bank

Kapitał własny/Equity Capital
Kapitał obrotowy/Working Capital
Środki trwałe/Net property equipment
Liczba pracowników/No of Employees

ADAL Sp. z o.o./Ltd.
Adamówek, ul. Prosta 21, 05−152 Czosnów, Polska/Poland
KRS 0000018969
012154521
PL 5311069456
Raiffeisen Bank Polska S.A.
PLN: 51 1750 0009 0000 0000 0219 1571
EUR: PL 17 1750 0009 0000 0000 0219 1601 RCBWPLPW
USD: PL 07 1750 0009 0000 0000 0219 1587 RCBWPLPW
2.402 tys./thousand PLN
5.200 tys./thousand PLN
2.661tys./thousand PLN
124

O FIRMIE / ABOUT COMPANY

HISTORIA FIRMY
Firma ADAL została założona w 1981 roku
w Warszawie, rozpoczynając działalność od
wytwarzania drobnych narzędzi dla moto−
ryzacji. W 1983 roku zbudowano pierwszy
aparat do malowania wysokociśnieniowego
metodą airless (silnik pneumatyczny z pompą
nurnikową).
W 1984 roku firma zmieniła siedzibę kupując
budynki przy ul. Bokserskiej. W 1990 roku
wybudowano nowoczesny obiekt w Adamów−
ku koło Warszawy i przeniesiono tam siedzibę
firmy i wszystkie wydziały.
W 1997 roku rozbudowano obiekty
podwajając ich powierzchnię.

ADAL was founded in 1981 in Warsaw
manufacturing small tools for the automotive
industry. Since 1983 when the first air−driven
pump and airless spraying unit was born,
ADAL has continued the development of new
products for surface treatment.
In 1984 ADAL acquired real estate in Warsaw
− on Bokserska street and moved its
headquarters there. In 1990 new modern
facilities were built and manufacturing
together with other departments were moved
to Adamówek near Warsaw.
A few years later in  1997 the facilities
increased (doubled) due to market needs.

CORPORATE HISTORY

Założenie firmy Warszawa /
Rozpoczęcie produkcji aparatów malarskich airless /
Udział w Międzynarodowych Targach Pozanańskich /
Przeniesienie siedziby na ul. Bokserską w Warszawie /
Patent na silnik /
Złoty Medal na MTP /
Rozbudowa siedziby przy ul. Bokserskiej o 2 obiekty /

ADAL founded in Warsaw
First airless spraying unit starts to work

ADAL at the International Fair in Poznań
ADAL moves to Bokserska St. In Warsaw

ADAL air−motor  patented
Gold Medal Award at the International Fair in Poznań

ADAL acquires 2 more building on Bokserska St.
Wdrożenie obróbki skrawaniem CNC / Starting with CNC−Machining
Produkcja urządzeń do zakuwania węży ciśnieniowych / ADAL manufactures crimping machines
Skonstruowanie pistoletu airless−plus / Air−assisted gun developed

1981
1983
1984
1984
1984
1986
1987
1987
1987
1988
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Budowa czterozaworowych pomp transferowych / Four−valve pumps developed for paint distribution
Pierwsza duża pompa w stoczni / ADAL new high−output pump in shipyard
Przeniesienie siedziby do Adamówka koło Warszawy / ADAL moves to Adamówek
Pierwsza kabina do malowania proszkowego / The introduction of the powder spray booth
Malarnia proszkowa z przygotowaniem powierzchni / First powder painting and pretreatment plant
Stal nierdzewna stosowana standardowo / Stainless steel becomes standard
Certyfikat systemu jakości ISO9001 / ADAL ISO9001 certified
Maszyna do dozowania i spieniania poliuretanów / Foaming device delivered to the car factory
Zgłoszenie licznych wniosków patentowych / Several patents pending
Automatyczna linia przygotowania powierzchni i malowania / Pretreatment and automatic paint line
Urządzenie do kleju UHV do szyb samochodowych / UHV adhesive application for sealing windscreens
System transportu Power&Free / Power&Free conveyor
Instalacja do malowania profili aluminiowych / Aluminium paint plant
Systemy do dozowania wosku i poliuretanu / Wax and polyurethane foam insulations
Kabiny plastikowe sukcesem na targach w Hanowerze / Plastic booths a success at the Hanover Fair
Nowa generacja pomp w produkcji po testach / New generation of pumps in production after testing
Komputerowo sterowana malarnia proszkowa / Computer controlled powder paint shop
Cyfrowy pistolet Korona / Digital Corona gun
Piece IR do polimeryzacji / IR polymerisation ovens
Myjki do technologii No Rince / Washers for No Rinse technology
Manipulatory pełnoskokowe / Full stroke reciprocators
System Power&Free na 750 kg / Power&Free system for 750kg
Sterownik pistoletu Korona z pamięcią parametrów / Corona gun controller with parameter memory
System Power&Free z identyfikacją trawers / Power&Free system with traverse identification
System oczyszczania ścieków Zero−Waste / Zero−Waste system for waste treatment

1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1998
1998
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003

O FIRMIE / ABOUT COMPANY

HISTORIA FIRMY (cd.) / CORPORATE HISTORY (cont.)

GRUPY PRODUKTÓW / GROUPS OF PRODUCTS

Do malowania farbami ciekłymi, rozpylania płynów, ekstruzji klejów i uszczelniaczy /
For fluid handling, spraying of fluids, extrusion of adhesives and sealants

Do malowania farbami proszkowymi /
For powder coating

Linie malarskie /
Liquid/powder painting plants inclusive of pre−treatment and drying−ovens

Do montażu i zakuwania przewodów ciśnieniowych /
For assembling and crimping of high pressure hoses

Systemy transportu technologicznego /
Conveyors systems

P
M
L

K
T
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P MALOWANIE PROSZKOWE / POWDER COATING

The powder coating technology
is very efficient − almost 100%
powder is recovered by its
recyrculation as a result of using
special booth systems.

Generally, in small powder
systems, the steel booths with filters
unit are applied.

However,  in the large systems,
quick and efficient powder changes
are realised by using plastic booths
with integral and automatic
cyclone powder recovery system.

The powder delivery gun both
manual and automatic, namely
coating device, is applied in two
systems in which powder is
charged by high voltage electrode
supplied by generator − CORONA
or through rubbing − TRIBO.

Technologia malowania farbami proszkowymi umożliwia wykorzystanie
materiału prawie w 100% dzięki
możliwości jego odzyskiwania
w specjalnych kabinach i powtór−
nego wykorzystania.

Powszechnie stosowane są kom−
paktowe kabiny z filtrami wykona−
ne z blachy, które umożliwiają
ekonomiczną i elastyczną pracę
w małych malarniach.

W dużych instalacjach przemy−
słowych stosuje się najchętniej
kabiny z tworzywa sztucznego
z odzyskiem proszku na cyklonie
i automatyką, umożliwiającą
szybką zmianę koloru.

Jako urządzenia napylające stosuje
się ręczne lub automatyczne
pistolety typu KORONA (generato−
rowe) lub TRIBO (tarciowe) .

Kabina
z 3 filtrami /

Booth
with

three
filters unit

Przekrój
kabiny
plastikowej /
Cross−section
of plastic
booth

Schemat
kabiny
z cyklonem /
Scheme
of booth
with cyclone
powder
recovery
system

Zbiornik podający
proszek z sitem /
Hopper with
powder sieve

Schemat
kabiny

z filtrami /
Scheme

of booth
with

filters unit

Pistolet
KORONA,

pistolet
TRIBO

i sterownik /
CORONA

GUN,
TRIBO GUN

and
control panel

Ręczne
malowanie
butelek
w kabinie /
Manual
painting
of bottles
in booth
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MALOWANIE MOKRE / FLUID HANDLINGM

W oparciu o pompy nurnikowe
napędzane tłokowym silnikiem
pneumatycznym, przy wykorzy−
staniu bogatego osprzętu (pistolety,
węże, dysze, rury ssące, filtry,
zawory, wózki, mieszadła, pod−
grzewacze itd.) budowane są
aparaty do malowania farbami
ciekłymi w technologii airless
i air−combi (air−assisted) o przeło−
żeniach od 15:1 do 72:1 i wydaj−
ności od 20 cm /PS (podwójny
skok) do 400 cm /PS (od 5 do
45 ltr./min). Oprócz natrysku
cieczy (woda, olej, wosk) stosuje
się je do ekstruzji klejów i uszczel−
niaczy.

3

3

Aparat
30−56 /

Air−driven
piston
pump
30−56

Pistolet
air−combi
AC2250 /
Air−combi

gun
AC2250

Aparat
72−208 /
Air−driven
piston
pump
72−208

Pistolet
airless
ALW50 /
Airless gun
ALW50

Basing on air−driven piston pumps
and various accessories (guns,
HP−hoses, nozzles, suction hoses,
HP−filters, valves, carts, agitators,
heaters) ADAL assembles machines
for liquid finishing using airless
and air−combi (air−assisted)
method, with ratio from 15:1 up
to 72:1, paint output from
20 ccm/DS (double stroke) to 400
ccm/DS (from 5 up to 45 lt./min).
One can use them as well for
spraying fluids (water, oil, wax) as
extrusion of adhesives or sealants.

Schemat aparatu 66−115 /
Scheme of air−driven piston pump
66−115

Dysze airless
i air−combi /
Nozzles
for airless
and
air−combi guns
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M MALOWANIE MOKRE / FLUID HANDLING

Aparat
30−56

gotowy
do pracy /
Air−combi
spray cart

package
30−56

Aparat
72−208
gotowy
do pracy /
Airless
spray cart
package
72−208

Szeroki wybór aparatów podsta−
wowych o różnych wydajnościach
i przełożeniach jest uzupełniany
wszystkimi możliwymi elementami
osprzętu.
Dzięki takiemu szerokiemu
wyposażeniu możemy spełniać
wymagania wszystkich odbiorców
− nasze aparaty są stosowane
zarówno do produkcji mebli,
gdzie wymagane jest perfekcyjne
wykończenie powierzchni, jak i do
ciężkiej antykorozji w stoczniach
i w hydrotechnice, gdzie nakłada
się powłoki ochronne o grubości
nawet do 1 mm przy zastosowaniu
farb high−solids.

Various air−driven pumps can be
combined with plenty of existing
accessories to better fulfil
customers needs.
Owing to wide range of products
ADAL is well equipped  to serve
better all the branches of industry,
wherever our sprayers are used: for
furniture with superior finishing
requirements as well as for
corrosion protection in shipyards
and hydrotechnical constructions
when spraying high−solids paints
up to 1 mm thick occurs. Filtr

wysoko−
ciśnieniowy
FW500 /
HP−filter
FW500

Podgrzewacz
PF250 /

Paint heater
PF250

Zawór
ciśnieniowy

ZC250 /
Pressure

regulator
ZC250

Mieszadło
pneumatycz−
ne MP56 /
Pneumatic
agitator
MP56

Rura ssąca
z filtrem /
Suction hose
with filter
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M PRZYK£ADY APLIKACJI / APPLICATION

Linia
podawania

PVC /
Distribution

machine
for PVC

Instalacja do
dozowania
i rozpylania
preparatu
woskowego /
Wax
distribution
installation

Wklejanie
szyb /
Windscreen
sealing

Pompa
cztero−

zaworowa /
Four−valves

transfer
pump

Fragment
instalacji
z pompą
cztero−
zaworową /
Circulation
line with
four−valves
transfer
pump

Stosując agregaty nurnikowe
i dodatkowe akcesoria oraz
systemy sterowania, budowane są
aparaty i instalacje do malowania,
aplikacji preparatów woskowych,
do podawania mas gęstych i klejów
nawet o bardzo dużej lepkości
(UHV).

Agregaty
wysokociś−

nieniowe
z podgrzewa−
czami farby /
High pressure

pumps with
paint heaters

Applying air−driven pumps and
accessories together with control
systems, ADAL designs machines
and installations for painting,
applications of wax and
High−viscosity sealants or
adhesives even Ultra High
Viscosity (UHV).



LINIE MALARSKIE / PAINT LINES
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L

Beczki /
barrels

ADAL projektuje i dostarcza linie malarskie "pod klucz"
zarówno do malowania farbami ciekłymi, jak i proszko−
wymi. Główne elementy składowe takich instalacji to
wanny lub komory natryskowe do przygotowania po−
wierzchni, suszarki do usuwania wody po przygotowa
−niu powierzchni, kabiny malarskie, piece do suszenia
lub stapiania farby, systemy transportu ręcznego lub
mechanicznego
i manipulatory.

ADAL designs
and produces
complete fluid
painting and
powder coating
svstems. A typi−
cal plant is
comprised of
a pre−treatment
dip or shower
washing stand,
drying oven for
component dry−
ing after the pre−
treatment phase,
booths, drying
and polymerisa−
tion ovens, manu−
al or automatic
conveyor systems,
reciprocators.

Automatyczna
malarnia

proszkowa /
Automatic

powder
paint plant

Automatyczne
malowanie

farbami
ciekłymi /
Automatic

liquid paint
plant

Regały
magazynowe/
Store

stand

Małe
zbiorniki

ciśnieniowe
do wody /

Small
water

pressure
tanks

Duże
zbiorniki
ciśnieniowe
do wody /
Large
water
pressure
tanks

Profile
aluminiowe /

Aluminium
profiles



Urządzenie do mycia i suszenia
drobnych wyrobów metalowych /

Pre−treatment for washing
and drying of metallic piece−goods

machines
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L LINIE MALARSKIE / PAINT LINES

Tunelowe myjki natryskowe /
Tunnel spray  washers

Komputerowa kontrola procesu
przygotowania powierzchni /

Monitoring and control
of pretreatment

Oczyszczalnia
ścieków /

Waste water
treatment
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L LINIE MALARSKIE / PAINT LINES

Gniazdo
automatycz−

nego
malowania

proszkowego /
Powder

painting
center

Centrum
przygotowania
proszku /
Powder
supply
center

Sterowniki
pistoletów
Korona
z funkcją
zapamiętywania
parametrów /
Corona  guns
control unit
with data
memory

Komputerowa
kontrola
procesu
malowania /

Monitoring
and control

of powder
painting
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T SYSTEMY TRANSPORTU / CONVEYORS

Przenośnik obiegowy
podpodłogowy /

Chain−on−edge under
floor conveyor

Przenośnik dwutorowy Power&Free
Power&Free doublerail conveyor

/

Przenośnik
jednotorowy
obiegowy /
Continuous
overhead
monorail
conveyor

Przenośnik krzyżowy ręczny /
Manual pull/push conveyor
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K MONTA¯ I ZAKUWANIE / ASSEMBLING CRIMPING&

ADAL projektuje i wytwarza urzą−
dzenia do montażu przewodów
ciśnieniowych: piły (fi  tarczy
250/350 mm), maszyny montażo−
we do zakładania tulei, urządzenia
do sygnowania tulei, prasy (45 do
500 ton, max. fi = 25 do 80 mm),
stanowiska do sprawdzania
szczelności zakucia (ciśnienie
1500, 2500, 4000 bar).

Normy międzynarodowe wyma−
gają obecnie od dostawców prze−
wodów ciśnieniowych (hydraulicz−
nych, malarskich, chemicznych
itd.) odpowiedniego opisywania
wytwarzanych przewodów oraz
dostarczania certyfikatów o wy−
nikach testu. Dostosowanie się
do tych norm wymaga posiadania
odpowiednich urządzeń.

ADAL designs and produces
machines for the manufacture of
hose assemblies: cutting machines
(disk diameter 250/350 mm), hose
assembling machines, machines for
labelling with stamps system, hose
crimping machines (from 450 up to
5000 kN) with max. pressing range
of diameter from 25 up to 80mm),
test units designed to check
pressure values, easily with clam−
ping system and sealing cones for
pressure 1500, 2500, 4000 bar.

According to international
standards, the contractors of high
pressure hoses assembling for
hydraulic, painting and chemical trade prepare protocols and deliver
pressure test certificates. Adaptation to the international standards requires
to apply appropriate, above mention devices.

Urządzenie
do
sygnowania
HSV50 /
Labelling
machine
with stamp
system
HSV50

Stanowisko
próbne
SP1500 /
Test
unit
SP1500

Prasa
EHP320 /
Hose
crimping
machine
EHP320

Piła
TS250 /
Cutting

machine
TS250

Piła
TS350 /
Cutting

machine
TS350

Maszyna
montażowa

MM160 /
Hose

assembling
machine
MM160

Prasa
HP45/8 /

Hose
press

HP45/8
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JAKOŒÆ / QUALITY

ADAL zapewnia najwyższą jakość wytwarzanych wyro−
bów. Wszystkie prace są wykonywane z naczelną zasadą
dbałości o jakość. Nowe rozwiązania są intensywnie
testowane na stanowiskach badawczych w celu opty−
malizacji konstrukcji. Uzyskiwane rezultaty jakościowe
zostały wielokrotnie potwierdzone na wymagających
rynkach europejskich. Od auditu wykonanego w 1994 r.
przez Germanischer Lloyd Certification GmbH i Polski
Rejestr Statków wszystkie działania w firmie podlegają
rygorystycznym wymaganiom normy ISO 9001. Nowo−
czesne wyposażenie w maszyny, w tym wiele CNC,
stosowanie nowych technologii ułatwia również dostoso−
wywanie się do wymogów rynków i norm.

ADAL assures highest quality of products. All projects
undertaken in ADAL are subjected to quality assurance
system. The new design solutions are investigated on test

stands due to construction
optimisation. Our quality
results have been confirmed
by requirements of Euro−
pean trade. Since the first
certified audit performed in
1994 by Germanischer
Lloyd Certification GmbH
and Polski Rejestr Statków
our efforts are focused on
quality system according to
ISO 9001 standard. Modern
machine stock, including
CNC machine tools as well
as application of new tech−
nological processes allo−
wed adaptation of trade and
standards requirements.

Labora−
torium

mokre /
Fluid

handling
laboratory

Labora−
torium

proszkowe /
Powder
coating

laboratory
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APLIKACJE / APPLICATIONS



MIGAWKI / SNAPSHOTS

PBI−101−05.04−DT

ADAL Sp. z o.o.

Adamówek, ul. Prosta 21, 05−152 Czosnów, Polska
tel. +48 (22) 785−01−78, fax +48 (22) 785−09−24
e−mail: info@adal.com.pl, http://www.adal.com.pl


