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Kompleksowa  
Realizacja  
Zadań 
W zakresie: 
 
- projektowania 
- wykonania 
- kompletacji  
  dostaw  
- montażu 
- uruchomienia 
wyposażenia i 

oprzyrządowania  
technologicznego  
 
 
Naprawy  
Remonty  
Modernizacje  
maszyn i urządzeń 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                Szanowni Państwo. 
    

           Mam przyjemność przedstawić  naszą  firmę  z siedzibą w Stalowej Woli jako 

młode, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo działające na rynku dostaw 

specjalistycznego wyposażenia dla stanowisk produkcyjnych i linii technologicznych. 

Nasza oferta: 
1. Projektowanie, wykonie w metalu, montaż i wrażanie oprzyrządowania 

technologicznego a w szczególności: 

- przyrządy spawalnicze, 

- przyrządy i pomoce montażowe, 

- tłoczniki i wykrojniki. 

2. Projektowanie dostawy i montaż specjalistycznych dedykowanych pod potrzeby 

danego procesu urządzeń transportu technologicznego a w szczególności: 

- przenośniki rolkowe, 

- przenośniki zgrzebłowe, 

- przenośniki płytowe, 

- przenośniki łańcuchowe, 

- przenośniki ślimakowe, 

- specjalizowane wózki i obrotniki, 

3. Prefabrykacja konstrukcji stalowych na wyposażenie obiektów przemysłowych 

(podpory, podesty obsługi, schodki, bariery).  

4. Modernizacja i naprawy istniejących urządzeń i linii technologicznych, w tym 

przystosowanie do realizacji nowych programów produkcji. 

5. Wykonanie elementów instalacji przemysłowych i urządzeń dla systemów 

ochrony środowiska. 

Wykonujemy również oprzyrządowanie i urządzenia wg dokumentacji powierzonej 

przez klienta. 

Zdolności wykonawcze: 
1. Zatrudniamy doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną i 

wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. 

2. Posiadamy własny park maszynowy do obróbki skrawaniem oraz 

sprawdzonych kooperantów. 

3. Jesteśmy firmą stowarzyszoną z Inkubatorem Technologicznym w 

Stalowej Woli i dzięki temu korzystamy z najnowszej generacji obrabiarek CNC, 

urządzenia „water-jet”, spawarki wiązką elektronów oraz zaplecza badawczego. 

Nasi odbiorcy: 
Odbiorcami naszych wyrobów i usług są: 

1.    Czołowi producenci autobusów w tym MAN-BUS z siedzibą w Polsce. 

2.    Elektrownie i Elektrociepłownie. 

3.    Producenci urządzeń dla kolei.  

Gwarancje: 
Na dostarczone urządzenia wystawiamy deklarację zgodności z Dyrektywą 

2006/42/WE i odpowiednimi normami. 

 

                                                                             Zapraszamy do współpracy. 

                                                                

                                                                             Tadeusz Węgrzyniak właściciel 
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