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Grupa Selena: nowa generacja pian montażowych marki Tytan skraca czas
montażu stolarki otworowej
Piana Tytan Professional Ultra Fast 70 – rewolucyjne rozwiązanie opracowane w laboratorium Seleny
Grupa Selena – właściciel marki Tytan i jeden z trzech największych producentów pian poliuretanowych na
świecie – opracowała nową technologię zastosowaną w pianie Tytan Professional Ultra Fast 70. Jej innowacyjna
formuła znacząco skraca czas pracy monterów stolarki, co zdecydowanie wpływa na możliwość obsługi większej
liczby inwestycji w tym samym czasie. To odpowiedź na trendy na rynku, gdzie dobra koniunktura sprzyja
dynamicznemu rozwojowi nowych inwestycji, a jednocześnie brakuje fachowców i rąk do pracy. Tym cenniejsze
stają się technologie usprawniające proces budowlany.
Ultra Fast 70 osiąga całkowity czas utwardzenia w ciągu 90 minut, co jest przełomowe w stosunku do innych pian
dostępnych na rynku, których standardowo czas schnięcia wynosi 24 godziny. Dzięki temu możliwa jest bardziej efektywna
organizacja pracy i zadań na poszczególnych budowach.
„Ultra Fast 70 to najszybsza piana na rynku,
bazująca na koncepcji „fast work”, czyli tzw.
szybkiej pracy, która umożliwia ekipom
instalacyjnym zdecydowane przyspieszenie
prac

montażowych

drzwi

i

okien.

Charakterystyka tego produktu doskonale
wpisuje się w misję Seleny – dostarczanie
klientom

najlepszych

rozwiązań,

optymalizujących czas pracy i umożliwiających
realizację większej liczby inwestycji tymi
samymi zasobami w krótszym czasie. Ultra
Fast 70 zapewnia również pewność i komfort pracy instalatorów przez eliminację tzw. wtórnej post ekspansji, co oznacza,
że użytkownik praktycznie zaraz po wypuszczeniu piany widzi jej finalną objętość i kształt w szczelinie stolarki” – mówi
Maciej Adamczuk, dyrektor Dywizji Windows & Doors, Grupy Selena.
„Fast work” – to koncepcja zastosowana w pianie Tytan Professional Ultra Fast 70, która zrodziła się z wyraźnej potrzeby
użytkowników – instalatorów okien i drzwi, jak i właścicieli firm montażowych, którzy szukali sposobu skrócenia czasu
pracy. Dział R&D Seleny stworzył pianę o najkrótszym na rynku czasie obróbki – już nawet po 10 minutach
i zredukowanym do 90 minut (z dotychczas oferowanych 24 godzin) - czasie całkowitego utwardzania. Piana ta odznacza
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się także podwyższoną wydajnością 70 litrów na opakowanie, która wpływa na zmniejszenie całkowitej ilości piany
potrzebnej do montażu okien lub drzwi. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści finansowe dla wykonawcy. Jest to jeden
z elementów realizowanego przez Grupę Selena podejścia Closer to the user, czyli skoncentrowania się na potrzebach
wykonawcy i jego biznesie.
„Selena od początku działalności kładzie duży nacisk na to, aby produkty były nie tylko gwarancją jakości oraz synonimem
innowacyjnych rozwiązań, ale również żeby wspierały biznes naszych klientów. Dzięki zrozumieniu potrzeb użytkowników
i elastycznym odpowiedziom na zmiany w branży piana Ultra Fast 70 zwiększa efektywność pracy na budowach i realnie
wpływa na rozwój biznesu instalatorów okien i drzwi. Tym samym Tytan Professional staje się kluczowym partnerem do
skutecznej i szybkiej obsługi inwestycji” – dodaje Maciej Adamczuk.
Więcej informacji na stronie: www.tytan.pl oraz selena.com
Informacje dodatkowe:
Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie.
Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy
wchodzi 30 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i
Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca
nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników. Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka
została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii
„Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność
cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 70 krajach. Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy jak: Tytan, Quilosa, Artelit czy Matizol. Od kwietnia 2008
akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM S.A. – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

