T H E BE ST AT H A N D
O melhor ao alcance de suas mãos

Presentation
At Malinski we manufacture wooden handles
to compose with precision and excellence tools,
brooms, mops and beach umbrellas made by our
clients.
A tool is a progress expression in the history of
the mankind. Using a tool to its fullest is a man’s
ability. Giving this tool and the cleaning utensils the
best functionality, comfort and handling safety is
Malinski Wooden Handles expertise.
Malinski aims for the closest proximity between the
object and perfection, the best the industry can
develop in the production of tool handles.
Whether it is wood thread, taper, tenon, every detail
is designed to fulfill perfectely its technical function.

Apresentação
A Malinski produz cabos de madeira de alta qualidade
atendendo as especificações dos clientes para uma
variedade de ferramentas, incluindo: vassouras,
esfregões e guarda-sóis.
A ferramenta tem sido usada por toda a história
da humanidade e evoluiu como um importante
componente para a produtividade humana. Os
cabos de madeira da Malinski são projetados para
maximizar a produtividade, versatilidade, conforto e
segurança nas ferramentas.
O objetivo da Malinski é produzir cabos que criem
uma perfeita união com a parte funcional de cada
ferramenta. A Malinski empenha-se em ser a indústria
líder em cabos de madeira com o seu contínuo
aumento nos padrões de qualidade.
Seja uma rosca na madeira, um cone, um rebaixo,
cada detalhe é desenhado para cumprir perfeitamente
a sua função técnica.

Who we are

Quem somos

Malinski Wooden Handles

Malinski Cabos de Madeira

Since 1994, we have produced wooden handles

Desde 1994, a Malinski produz cabos de madeira para compor

to compose gardening tools, brooms and

ferramentas de jardinagem, vassouras e escovas de limpeza.

cleaning brushes.
Our products spread out over a dozen countries in
Europe, North America and Latin America.

Nossos produtos seguem para mais de uma dezena de
países, na Europa e nas Américas.
Nosso amplo estoque de matéria-prima nos possibilita

Our wide stock of raw material enables us to

atender às mais variadas opções de medidas, acabamentos,

fulfill a large array of measurements, finishes,

acessórios, vernizes e pinturas.

accessories, lacquer and paintings.

Por sermos especialistas no ramo, produzimos nos mais altos

As we are experts in this field, we produce with

padrões de qualidade, colocando os cabos da Malinski entre

excellence and versatility.

os melhores do mundo.

What we produce

O que produzimos

We manufacture annually over 20 million wooden

A Malinski fabrica anualmente mais de 20 milhões de cabos de

handles for agriculture, gardening, civil construction,

madeira para ferramentas de agricultura, jardinagem, construção

home cleaning and industrial tools. We develop

civil, limpeza doméstica ou industrial. Desenvolvemos cabos para

handles for all these applications in large scale and

todas essas aplicações, em larga quantidade e variedade, com

variety, with different measures and finishes.

multiplicidade de medidas e acabamentos.

Our products are under constant quality control and

Todos os produtos da Malinski estão sob constante controle de

standards. A handle is an essential item to assure the

qualidade e padronização. Um cabo é um item fundamental

work flow, the operator’s good performance and less

para assegurar continuidade do trabalho, minimizar o esforço

effort in less time.

do operador e maximizar a eficiência.

Our production line supplies tapers, tenons, holes,

A Malinski produz cabos com opções de cones, rebaixos, furos,

wood or metal threads, lacquer and paintings. We

roscas na madeira ou metal, envernizamentos e pinturas.

offer the placing of labels and stamps according to

Disponibilizamos a colocação de etiquetas e carimbos em

the client’s directions. The handles are palletized and

embalagem definida pelo cliente. Os cabos são paletizados e

loaded into containers in our factory.

carregados em containers em nossa fábrica.

Our production line supplies
tapers, tenons, holes, wood or metal
threads, lacquer and paintings.

How we act

Como agimos

The production capacity, along with the

Através de nossa história, a Malinski tem rapidamente
se adaptado as novas tecnologias de produção, com
contínua melhoria dos processos de fabricação, mantendo
sua liderança de mercado. Hoje, a Malinski é um dos
maiores produtores de cabos de madeira do mundo.

determination in understanding and fulfilling the
market’s needs, steers the functional structure of
Malinski Wooden Handles to three main principles:
product quality, commitment towards the client and
care with the collaborators.
Throughout the history of our company, we noticed
in advance that the way handles were manufactured
was changing. We realized that the best way
to continue in the market was the production
verticalization along with the control of all steps in
the manufacturing process.

Nossos produtos podem sair totalmente acabados e
prontos para o ponto-de-venda, ou em fase de préacabamento, adequados para receber diferentes
acessórios adicionais em seus locais de destino.
Desde a escolha da matéria-prima até a seleção
da embalagem final, nosso processo industrial está
vinculado a rigoroso controle de qualidade, reconhecido e
respeitado na indústria.

Our prediction proved to be right, making Malinski
one of the biggest producers of wooden handles in
the world.
Malinski quality fulfills the general technical
specifications of the product and the particular needs
of each client. Our products may leave the company
completely finished and ready to be retailed, or in
finishing phase, ready to receive different further
accessories in their destination locations.
From the choosing of raw material to the selection
of the final package, our industrial process is linked
to a rigorous quality control that is recognized and
respected in the national and international markets.

Malinski is one of the biggest
producers of wooden handles
in the world.

What we believe in

Em que acreditamos

We are socially responsible, acting in the volunteer work for
the sake of the community. Furthermore, we support social
assistance institutions, sponsor sporting and cultural activities
and the professional enhancement of our collaborators.

A Malinski é uma empresa socialmente responsável. Nós apoiamos
ativamente e atuamos em projetos voluntários orientados
para a comunidade. Além disso, apoiamos instituições de
auxílio social, patrocinamos atividades esportivas e culturais e o
aperfeiçoamento profissional de nossos colaboradores.

Where we are located

Onde estamos

Counting on a modern industrial park that stretches over
a 10-thousand-squared-meter built area, Malinski Wooden
Handles is located in Curitibanos, Santa Catarina, in the
southern region of Brazil.

Com um moderno parque industrial com mais de 10 mil metros
quadrados de área construída, a Malinski está localizada em
Curitibanos, Santa Catarina, Região Sul do Brasil.

It is a strategic location, with quick access to the ports of Itajaí,
Navegantes and São Francisco do Sul. Many options of outflow
to the foreign market are easily reached through the highways
BR 470 (East/West of Santa Catarina) and BR 116 (North/South
of Santa Catarina).

Ponto estratégico, de rápido acesso aos portos de Itajaí,
Navegantes e São Francisco do Sul com várias opções de
escoamento para o mercado exterior, facilmente alcançadas
pelas rodovias BR 470 (Leste/Oeste de Santa Catarina) e BR 116
(Norte/Sul de Santa Catarina).

Brazil is gifted by being a huge source of raw materials. It has
a big population and it is in a special moment of economical
growth and political stability, providing our business with more
rapidity, trust and readiness.

O Brasil detém o privilégio de ser uma enorme fonte de matérias
primas. Tem uma grande população e encontra-se em um
momento especial de sua história com a economia estável,
proporcionando rapidez, confiabilidade e desembaraço
nos negócios..

In addition to our headquarter in the south of Brazil, in the
state of Santa Catarina, rated by its high industrial productivity,
Malinski Wooden Handles has two other production units
located in regions of higher raw material supply.

Além da matriz no Sul do Brasil, no Estado de Santa Catarina,
reconhecido por sua alta produtividade industrial, a Malinski
tem duas outras unidades de produção, localizadas em regiões
brasileiras de maior oferta de matéria-prima.

Ariquemes-RO

Telêmaco Borba-PR
Curitibanos-SC

Curitiba-PR
Porto de São Francisco do Sul-SC
Porto de Itajaí/Navegantes-SC
Florianópolis-SC

What we
work with

Com o que
trabalhamos

The weather in Brazil is propitious for the eucalyptus and

O clima do Sul do Brasil é favorável aos reflorestamentos de
eucalipto e pinus, matérias primas com grande procura pelo
mercado europeu.

pine reforestation, which are considerably demanded raw
materials in the European market.
Malinski works with Pine, consistent and stable. Malinski
has renewable forests and uses pine only from grown trees,
certified by the FSC (Forest Stewardship Council) that may
be added to the handles according to the client’s request.
The production of eucalyptus handles, Eucalyptus grandis
species, starts off at Malinski sawmills with the cut of
selected logs, always from grown trees, extracted from
renewable forests and certified by the FSC. The drying
process is slow and careful, resulting in a high-quality and
stable product.
Apart from these species, highly rated in the industrial
application, Malinski Wooden Handles is the pioneer, in the
south of Brazil, in the use of tauari as raw material.
Couratari oblongifolia Ducke e R. Knuth, the tauari, is
remarkable wood in the industrial application, quite
permeable to preserving solutions, light colored, firm and
stable, with medium density and suitable to excellent finish.
The tauari used at Malinski Wooden Handles comes from
producers committed to the sustainability of the natural
resources. The wood comes from the PMFS - Planos de
Manejo Florestal Sustentável (Sustainable Forest Handling
Plan) of the North Region in Brazil, supervised by special
departments of the Brazilian government.

A Malinski utiliza Pinus spp., consistente e estável, procedente
de florestas sustentáveis e renováveis. Em nossa produção
utilizamos somente madeira de árvores maduras, com
certificação FSC. Este certificado pode ser transferido ao cliente,
se assim solicitado.
A produção dos cabos de eucalipto, espécie Eucalyptus
grandis, tem início nas serrarias da Malinski com o corte de
toras selecionadas, sempre provenientes de árvores adultas,
retiradas de florestas renováveis e com cerificação FSC. O
processo de secagem é lento e cuidadoso, resultando em
um produto de alta qualidade e estabilidade. Os cabos de
eucalipto são disponibilizados com Certificado FSC,
se requerido pelo comprador.
Além dessas espécies, consagradas na aplicação industrial, a
Malinski é a pioneira no Sul do Brasil na utilização do tauari
como matéria-prima.
A Couratari oblongifolia Ducke e R. Knuth, o tauari, caracteriza-se
por ser uma madeira de notável aplicabilidade industrial, firme
e estável, média densidade, tem cor clara, bastante permeável a
soluções preservantes e apta a excelente acabamento.
O tauari usado na Malinski provem de produtores
comprometidos com a sustentabilidade dos recursos
naturais. É originário de PMFS (Planos de Manejo Florestal
Sustentável) da Região Norte do Brasil, fiscalizados por órgãos
especializados do governo brasileiro.

As we are experts in this field,
we produce with excellence
and versatility.
What we
guarantee
Deadline reliability, agility, versatility
and safety in the contracts, product
quality and careful customer service.

O que
garantimos
Magali Malinski e Paulo Malinski

Confiabilidade nos prazos, agilidade,
versatilidade e segurança nos contratos,
qualidade dos produtos e cuidadoso
serviço de atendimento ao cliente.

Malinski Cabos de Madeira Ltda.
Área Industrial Renato Farias
Rua Romualdo Scur, 242 | Caixa Postal 127
89520-000 | Curitibanos | Santa Catarina | Brasil
Telfax (49) 3241-0957 | www.malinski.com.br

