
 

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjnym 

posiadającym bogate doświadczenie w pracach spawalniczo-

ślusarskich, wyniesione z wieloletniej pracy w tej branŜy. 

 

Zapewniamy: 

••••  bardzo korzystne ceny 

••••  szeroki zakres usług 

••••  szybkie terminy realizacji 

••••  pełen profesjonalizm i doradztwo 

••••  wysoką jakość 

••••  nieprzeciętną trwałość 

••••  wyjątkową estetykę 
 

 

Do realizacji kaŜdego projektu podchodzimy z pełnym zaangaŜowaniem.  

Bez względu czy do wykonania jest duŜa, cięŜka i skomplikowana konstrukcja czy teŜ 

precyzyjne i szczegółowe elementy wykończenia wnętrz, zawsze jakość , trwałość  

oraz wytrzymałość gotowych produktów stoi na wysokim poziomie. 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

 



 

 
Profil działalności 

 
 

Kreatywność wysoce wykwalifikowanych ludzi nie zna granic. Bez względu czy do wykonania jest 
duŜa, cięŜka i skomplikowana konstrukcja czy teŜ precyzyjne i szczegółowe elementy 
wykończenia wnętrz, zawsze jakość , trwałość oraz wytrzymałość gotowych produktów stoi na 
wysokim poziomie.  
 
1. Konstrukcje wg rysunku technicznego (projektu)  
 
Aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów konstrukcje stalowe 
wykonywane są wg otrzymanych rysunków technicznych, projektów. Dzięki doświadczeniu w 
branŜy zapewniamy pełen profesjonalizm i dokładność wykonywanych prac, zachowując 
jednocześnie niezwykle korzystne ceny.  
 

 
 
 

 
2. Konstrukcje wystroju wnętrz dla barów, dyskotek, restauracji  
 
Profesjonalne wykonywanie elementów wystroju wnętrz dla firm z branŜy rozrywkowej oraz 
gastronomicznej. Dzięki duŜemu doświadczeniu w obszarze konstrukcji przeznaczonych do celów 
rozrywkowych (dyskotek, pubów, barów, restauracji), słuŜymy poradą w celu jak najpełniejszego 
odzwierciedlenia wizji  
i oczekiwań klienta. Doskonale zdajemy sobie sprawę Ŝe wszelkie konstrukcje przeznaczone dla 
dyskotek, barów itp., muszą charakteryzować się bardzo duŜą trwałością zachowując 
jednocześnie nietuzinkowe walory estetyczne.  

• trybuny dla DJ ów,  
• podesty do tańczenia,  
• stoliki,  
• futryny toalet,  
• osłony elementów grzewczych,  
• sceny,  
• oraz wiele innych, według wzoru oraz pomysłu klienta.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. Konstrukcje dekoracyjne dla sklepów  
 
Metalowe elementy wyposaŜenia oraz wystroju sklepów, galerii handlowych, zakładów 
usługowych z wielu branŜ. Estetyka, dokładność oraz najwyŜsza jakość to cechy kaŜdego 
wykonanego przez nas elementu. Mamy świadomość Ŝe kaŜdy, nawet najmniejszy szczegół 
moŜe mieć wpływ na ostateczną decyzję klienta podczas zakupu produktów w sklepie lub w 
galerii handlowej. Dokładamy wszelkich starań aby wykonane przez nasz elementy, konstrukcje 
zawsze cieszyły oko i przyciągały uwagę.  

• stojaki / półki na produkty  
• lady sklepowe  
• stanowiska usługowe  
• stojaki reklamowe  
• oraz wiele innych, według wzoru oraz pomysłu klienta  

 
 
 
 
 

4. Bramy, balustrady, ogrodzenia, kraty  
 
Wszelkiego rodzaju konstrukcje zabezpieczające mienie (tj. bramy, kraty, ogrodzenia). Zawsze 
dostosowujemy się do wymagań klienta przekształcając jego wizję w rzeczywistość. Bez względu 
na to czy konstrukcja ma doskonale wkomponowywać się w kształt budynku lub ma być 
finezyjnie powyginana, zawsze ostateczny produkt będzie charakteryzował się wysokim 
poziomem wykonania oraz trwałością na wiele lat.  

• bramy  
• ogrodzenia stalowe  
• balustrady  
• poręcze  
• kraty zabezpieczające  
• oraz wiele innych, według wzoru oraz pomysłu klienta  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5. Wyroby okazjonalne  
 
Wykonywanie okazjonalnych produktów z metali (aluminium, stal). Indywidualne, nietypowe 
zamówienia składane przez klientów są dla nas wyzwaniem.  

• nagrody / statuetki / wyróŜnienia według wzoru oraz pomysłu klienta  

 
 
 
 
 

6. Nietypowe konstrukcje obiektów publicznych  
 
Wszelkie konstrukcje uŜytkowe i obiekty uŜytku publicznego ze stali nierdzewnej, aluminium 
oraz czarnej stali według preferencji klienta. Konstrukcji o duŜym stopniu skomplikowania 
charakteryzujące się najwyŜszym poziomem jakości i trwałości, przy zachowaniu korzystnej ii 
bardzo konkurencyjnej ceny  

• według wzoru oraz pomysłu klienta  

 
7. Konstrukcje magazynowe  
 
Konstrukcje przeznaczone dla magazynów niskiego oraz wysokiego składowania, a takŜe 
konstrukcje obszaru poza magazynowego.  

• regały  
• bariery ochronne  
• podesty  
• schody  
• oraz wiele innych, według wzoru oraz pomysłu klienta  

 
 
Usługi 

 
 
Firma specjalizuje się w wykonywaniu nietypowych konstrukcji stalowych oraz aluminiowych. 
Tworzenie od podstaw nietuzinkowych konstrukcji kaŜdorazowo stanowi dla nas nowe wyzwanie. 
Aby sprostać oczekiwaniom klientów przedstawiamy moŜliwości wykonywanych usług oraz 
technologii dzięki którym gotowe produkty charakteryzują się wysoką jakością oraz trwałością.  
 
1. Spawanie  
Profesjonalne spawanie stali oraz aluminium. Wykonane spoiny charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością oraz estetyką. Spawanie w technologii: TIG oraz MIG.  



 
 
 
2. Cięcie oraz wycinanie skomplikowanych wzorów laserem  
Cięcie i wycinanie laserem skomplikowanych kształtów według otrzymanych rysunków 
technicznych.  
 
 
3. Cięcie tradycyjne  
Cięcie rur, prętów, profili, nietypowych kształtowników oraz wiele innych.  
 
 
4. Gięcie  
Dzięki specjalistycznym, wysokiej jakości narzędziom bardzo skomplikowane gięcia. Giętymi 
materiałami moŜe być stal lub aluminium.  
 
 
5. Frezowanie  
Frezowanie wgłębień, rowków, kanałów, płaszczyzn, powierzchni krzywoliniowych, otworów.  
 
 
6. Toczenie  
Toczenie elementów w kształcie brył obrotowych, toczenie:  
- elementów stoŜkowych  
- elementów walcowych  
- otworów  
- wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni  
 
 
7. Wiercenie  
- wiercenie otworów  
- powiercenie tzn. zwiększanie średnicy otworów wcześniej wykonanych  
- pogłębianie tzn. zwiększanie głębokości otworów wcześniej wykonanych 
 
 
8. Malowanie proszkowe  
MoŜliwość pomalowania wykonanych konstrukcji metodą proszkową. Charakterystyczną cechą 
tego typu powłok lakierowanych jest wysoka trwałość oraz duŜa odporność powłoki na 
uszkodzenia. 


