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Obszary działalności 
 

 Konstrukcje stalowe - masa jednego elementu do 12 ton 
 Konstrukcje stalowe dla przemysłu 

o Urządzenia przemysłowe 
o Konstrukcje technologiczne, techniczne, wsporcze, towarzyszące 
o Linie produkcyjne 
o Obiekty przemysłowe 

 Konstrukcje stalowe dla branży budowlanej 
o Konstrukcje nośne 
o Kratowe, blachownice, słupy krzyżowe 
o Montaż płyt warstwowych 
o Bariery ochronne i ekrany akustyczne 
o Mała architektura (barierki, balustrady) 

 Budowy, prefabrykacja, remonty i modernizacje 
 Przemysł stoczniowy 

o Pokrywy lukowe 
o Drzwi pokładowe, burtowe, grodziowe 
o Włazy 

 Prefabrykacja oraz Komponenty stalowe 
o Różnego rodzaju konstrukcje ze stali węglowych, nierdzewnych i 

aluminium 
 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 
 Usługi 

o Cięcie, gięcie blach, profili, kształtowników, rur 
o Obróbka skrawaniem 
o Prace ślusarskie 
o Spawanie 

 Projektowanie 
 Działalność Handlowa 

o Wyroby hutnicze 
o Zaopatrzenie przemysłu (narzędzia, osprzęt, BHP, mat. eksploatacyjne) 
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Zaplecze produkcyjne 
 

Hale produkcyjne: 

 Hale do montażu konstrukcji stalowych (2 hale) o powierzchni łącznej 2500m2 
 Hale do cięcia blach i prefabrykacji wstępnej o powierzchni łącznej 1800m2 

Wyposażenie produkcyjne: 

 Urządzenia CNC do krzywoliniowego cięcia blach o długości maksymalnej 
6,5m i szerokości 2,2m, maksymalna grubość 180mm (blachy czarne), 50mm 
(pozostałe materiały) 

 Gilotyny do blach o długości do 3,0m i grubości maksymalnej 16mm 
 Walce do blach o szerokości 3,0m i grubości do 20mm 
 Frezarki do elementów o długości maksymalnej 4,0m i szerokości 0,8m 
 Tokarki do elementów o średnicy maksymalnej 2,0m i długości 4,0m 

Magazyny i place składowania: 

 Magazyny o łącznej powierzchni 4000m2 
 Plac składowania wyrobów gotowych 
 Plac składowania materiałów stalowych 
 Powierzchnia terenu – około 25.000m2, w tym powierzchnia montażowa 

placów – około 10.000m2 

 

 

 

 

 

 

7 powodów, dla których będziesz chciał skorzystać z naszej oferty: 

1. Kompleksowe wykonanie powierzonych prac – od projektu to montażu w 
miejscu przeznaczenia 

2. Potencjał produkcyjny, który pozwala na sprawną realizację nawet 
najtrudniejszych zadań 

3. Dostawa gotowych elementów – bezpiecznie i zgodnie z terminem 
4. Gwarancja jakości 
5. Doświadczony Zespół gotowy realizować najbardziej wymagające zadania 
6. Doradztwo techniczne 
7. Profesjonalizm i nasze zaangażowanie na każdym etapie współpracy 
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Usługi 
 

Usługi świadczone przez firmę to: 

 Cięcie  
o Cięcie blach laserem 
o Cięcie blach plazmą  
o Palnikiem gazowym 
o Cięcie strumieniem wody 
o Gilotynowe cięcie blach 
o Cięcie blach piłami taśmowymi 

 Formowanie 
o Zwijanie blach na walcach 
o Gięcie blach 
o Gięcie prętów, rur, profili 

 Obróbka skrawaniem 
o Toczenie 
o Frezowanie na frezarkach uniwersalnych  

i pionowych 
o Dłutowanie 

 Spawanie - MIG, MAG, TIG, MMA 
 Montaż konstrukcji stalowych 
 Wiercenie 
 Fazowanie krawędzi 
 Gwintowanie 
 Szlifowanie elementów okrągłych i płaskich 
 Malowanie proszkowe 
 Malowanie na mokro 
 Transport wyrobów gotowych 
 Pakowanie i wysyłka 

Nasze zaangażowanie w Twoje potrzeby jest głównym powodem 
dla którego możesz nam zaufać 
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Portfolio 
 

Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w pracach związanych z obróbką stali.  

Z naszego doświadczenia korzystają dziś firmy z całej Europy.  

 

 

 


