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W zgodzie z oczekiwaniami klienta

F
irma Mag-Ryś jest rodzinną narzędziow-

nią założoną w 1992 roku z siedzibą w 

Rędzinach koło Częstochowy. Założy-

cielem oraz właścicielem jest Ryszard Urbań-

ski, którego wieloletnie doświadczenie pomogło 

wprowadzić fi rmę na rynek producentów form 

i narzędzi. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji 

właścicieli narzędziownia stopniowo rozwija-

ła się, aby stać się prężnie działającym produ-

centem form wtryskowych do tworzyw sztucz-

nych i gumy oraz specjalnego oprzyrządowania. 

W ciągu kilku lat została wiarygodnym dostaw-

cą dla fi rm nie tylko produkujących sprzęt go-

spodarstwa domowego czy elementy do wóz-

ków dziecięcych, ale i dla dużych zagranicznych 

koncernów motoryzacyjnych. Obecnie większość 

kontrahentów to mniejsi i więksi producenci ze 

Śląska, zdarzają się jednak zamówienia z Włoch, 

Francji czy Wielkiej Brytanii, a detale, wyprodu-

kowane za pomocą form stworzonych w Rędzi-

nach, trafi ają na cały świat.

W późniejszym czasie fi rma rozszerzyła dzia-

łalność o produkcję i ostrzenie narzędzi: frezów, 

wierteł, rozwiertaków, pogłębiaczy, gwintowni-

ków według specyfi kacji klienta. Proponuje roz-

wiązania oparte na własnych doświadczeniach 

oraz umiejętnościach konstruktorów przy wyko-

rzystaniu nowoczesnej technologii. 

W wyniku stale rosnących wymagań stawia-

nych przez rynek fi rma MAG-RYŚ od same-

go początku inwestowała w nowe technologie i 

rozwój parku maszynowego, który obecnie znaj-

duję na 3 halach produkcyjnych o łącznej po-

wierzchni powyżej 2000 m, zatrudniając prawie 

50 pracowników. Obecnie w skład parku ma-

szynowego wchodzi szereg centrów obróbczych 

sterowanych numerycznie o największym stole 

2200x1500x760 (maksymalne obciążenie stołu 

5 t) i możliwościach drążenia detali o gabary-

tach 1200x800x500 (maksymalne obciążenie sto-

łu 4 t). Inwestowanie w rozwój parku maszyno-

wego to „konik” właściciela narzędziowni. To 

właśnie na hali Ryszard Urbański spędza cały 

czas: tu dojrzy, tam podpowie. Bezpośredni kon-

takt z klientami przekazuje jednej z córek – Alek-

sandrze Kaweckiej – swojej prawej ręce. 

NARZĘDZIOWNIA 

MAG-RYŚ ZAJMUJE SIĘ 

PRODUKCJĄ FORM 

WTRYSKOWYCH ORAZ 

NARZĘDZI. 

OD LAT 

WSPÓŁPRACUJE 

Z NEMAK POLAND, 

DOSTARCZAJĄC CZĘŚCI 

ZAMIENNE DO SIGMY.

Najważniejszym celem narzędziowni Mag-Ryś jest 

dostarczanie wyrobu, który gwarantuje jakość oraz 

spełnia wymagania i oczekiwania klienta, dlate-

go fi rma zdecydowała się na certyfi kację realizo-

wanych przez siebie usług i wyrobów, i od dnia 

6 czerwca 2006 roku posiada certyfi kat systemu 
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grupa klienci ludzie dostawcy po pracyw zakładzie

zarządzania jakością zgodny z wymogami normy 

PN-EN 9001:2009. Ostatnio narzędziownia zosta-

ła wyróżniona w konkursie Konfederacji Lewiatan 

„Biznes dobry wybór”. 

Ugruntowana pozycja na rynku daje fi rmie Mag- 

Ryś możliwość współfi nansowania różnego rodzaju 

przedsięwzięć na rynku lokalnym (m.in. turniejów 

tańca towarzyskiego, lokalnych klubów sporto-

wych), a czasem instytucji o charakterze społecz-

nym. Ciągły rozwój narzędziowni pozwolił na na-

wiązanie pierwszych kontaktów z fi rmą NEMAK. 

Początkowo realizowane były niewielkie projek-

ty. Przez kolejne lata kooperacji z narzędziow-

nią NEMAK fi rma Mag-Ryś nabierała wprawy 

i doświadczenia w wykonywaniu coraz to trud-

niejszych zadań – suwaków czy kokilii. Tworze-

nie relacji partnerskich w codziennych kontaktach 

na przełomie wielu lat zaowocowało podpisa-

niem długoletniego kontraktu na dostawę czę-

ści zamiennych do SIGMY. Zakres prac zlecanych 

przez NEMAK mobilizuje narzędziownię z Rędzin 

do podejmowania nowych wyzwań, a otrzymywa-

ne wsparcie technologiczne ze strony NEMAKA – 

głównie narzędziowców - wzbogaca ich doświad-

czenie. To właśnie oczekiwania i sugestie klientów 

tworzą cele fi rmy Mag-Ryś na kolejne lata.  


