




1

SPIS TREŚCI

MASZYNY, URZĄDZENIA, LINIE PRODUKCYJNE
Automatyczny montaż oringów ................................................................................................................ 2
Prasa do montażu zaworków z automatycznym podajnikiem ............................................................ 3
Budowa linii ................................................................................................................................................... 4
Modernizacja stanowisk ............................................................................................................................. 5
Stanowisko montażowe z automatyczną kontrolą końcową i blokadą detalu w gnieździe ......... 6
Ergonomiczne stanowisko montażowo-demontażowe ...................................................................... 6
Gniazda montażowe .................................................................................................................................... 7
Stanowisko skręcania wkrętakiem dwuwrzecionowym ..................................................................... 8
Stanowisko zrobotyzowane z robotem FANUC S5 do nakładania kleju ......................................... 8
Regały projektowane i wykonywane do odpowiednich komponentów .......................................... 9

LOGISTYKA PRODUKCYJNA
Kontenery stalowe stałe i składane .......................................................................................................... 13
Wózki specjalistyczne .................................................................................................................................. 13
Stoły stalowe i transportowe ..................................................................................................................... 14
Stanowisko ociekowe .................................................................................................................................. 15

Montaż-demontaż ogrodzeń i regałów wysokiego składowania ....................................................... 16
Rampa załadowcza ....................................................................................................................................... 17

USŁUGI RELOKACYJNE
Przenoszenie linii produkcyjnych i maszyn ............................................................................................. 18

LOGISTYKA PRODUKCJI
Regały magazynowe .................................................................................................................................... 19
Znakowanie ................................................................................................................................................... 20
Zabezpieczanie obiektów, zagopodarowanie przestrzeni .................................................................... 21
System przepływu materiałów .................................................................................................................. 22

USŁUGI ŚLUSARSKIE
Szafy warsztatowe ....................................................................................................................................... 23
Pojemniki, skrzynie i nakładki paletowe .................................................................................................. 24
Indywidualne rozwiązania .......................................................................................................................... 25

USŁUGI POLIGRAFICZNO-REKLAMOWE ........................................................................................... 26
USŁUGI PROJEKTOWE .............................................................................................................................. 27
USŁUGI BUDOWLANE .............................................................................................................................. 28
USŁUGI SPRZĄTANIA ................................................................................................................................ 29



2

Automatyczny montaż oringów

MASZYNY, URZĄDZENIA,
LINIE PRODUKCYJNE

Przebieg procesu

1. Wykonanie i montaż gniazda mocowania kolektora wraz z czujnikami prawidłowego położe-
nia kolektora w gnieździe.

2. Wykonanie i montaż napędu przesuwania gniazda mocowania szyny paliwowej.
3. Wykonanie automatycznej mandreli do pobierania i montażu oringów.
4. Montaż układu napędowego mandreli wyposażonego w system kombinowany napędu pneu-

matyczno-elektrycznego.
5. Wykonanie i montaż układu doprowadzenia oringów z zasobnika w miejsce pobierania przez 

mandrelę.
6. Wykonanie elementów bezpieczeństwa dla obsługującego stanowisko-kurtyny, przegrody, 

czujniki bezpieczeństwa.

	 Nasza	 firma	 oferuje	 projektowanie,	 budowanie	 i	 modyfikowanie	 różnego 
rodzaju	maszyn	i	linii	produkcyjnych	oraz	ich	certyfikowanie.
	 Zapewniamy	fachową	pomoc	w	doborze	i	projektowaniu	maszyn,	a	następ-
nie	w	 zebraniu	 potrzebnych	 komponentów	 do	 budowy	 i	 uruchomienia	 maszyny.	
Opracowujemy	 i	 gromadzimy	niezbędną	dokumentację	 techniczną	 oraz	 instrukcję	
obsługi.	Zajmujemy	się	również	modernizacją	i	modyfikacją	maszyn	już	istniejących.	
Tworzymy	projekty	wg	indywidualnych	wymagań	klienta.	Wydajemy	certyfikaty	CE	
do	maszyn	i	urządzeń.

Wykonanie maszyny automa-
tycznie nakładającej cztery 
oringi na szynę paliwową 
w czasie jednego montażu 
szyny.
Stanowisko wyposażone jest 
w system jezdny marki Item.
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Prasa do montażu zaworków
z automatycznym podajnikiem

Przebieg procesu

1. Pobranie wałka z regału.
2. Umieszczenie wałka w przyrządzie aplikującym
3. Aplikacja 2 x zaworek plastikowy i podajnik automatyczny
4. Pobranie wałka z przyrządu
5. Montaż wałka do korpusu

	 Prasa	 umożliwia	 montaż	 dwóch	 zaworków	 do	 wałka.	 Po	 zamontowaniu	 zaworki 
nie	wypadają	z	otworów	wałka	podczas	montażu	do	korpusu.
	 Czas	cyklu	10	s.	na	2	zaworki.	Prasa	kontroluje	przebieg	drogi	oraz	siły	zaprasowania	
łożyska.
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Budowa linii

•  Wykonanie konstrukcji 
stanowisk

•  Wykonanie zjazdów 
na opakowania tulei 
do nakładania 
uszczelnień

•  Montaż ramion 
z wkrętakiem

•  Układanie elektryki 
i sygnałów sterujących

•  Programowanie 
automatyki

•  Montaż gniazd 
i czujników

•  Wykonanie 
automatycznej prewencji 
i detekcji

•  Optymalizacja w oparciu 
o zasady 
Lean Manufacturing 
i TPM

•  Dostosowanie stanowisk 
do wymagań CE, 
ergonomii i BHP

•  Wykonanie zjazdów oraz 
mandreli

•  Ładowanie stanowiska 
od tyłu

•  Optymalizacja 
procesu do maksimum 
pod względem ergonomii 
i czasu cyklu
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Modernizacja stanowisk

PRZED... ...PO
Remont hydrauliki siłowej, modyfikacja organizacji stanowiska i realizacja

Budowa testera do zaworów hydraulicznych

	 Przebudowa	 stanowisk	 pracy	 oraz	 instalacja	 dostępnego	 wyposażenia,	 urucho-
mienie,	 dostarczenie	wszelkiej	 dokumentacji	 projektowej	 oraz	 szkolenie	 z	 zakresu	 obsługi 
i	eksploatacji.	Nadanie	certyfikatów	zgodności	w	dyrektywą	maszynową	CE.
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Stanowisko montażowe
z automatyczną kontrolą końcową

i blokadą detalu w gnieździe

Ergonomiczne stanowisko
montażowo-demontażowe
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Gniazda montażowe
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Stanowisko zrobotyzowane
z robotem FANUC S5
do nakładania kleju

Stanowisko skręcania
wkrętakiem dwuwrzecionowym

Zbudowanie stanowiska montażowego,
polegające na wydzieleniu stanowiska
skręcania.

Wstawienie nowego stołu montażowego, 
zabudowanego w systemie ITEM,
na którym zamontowano wkrętak
dwuwrzecionowy.
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Regały projektowane i wykonywane
do odpowiednich komponentów

Regał o długości 1800 mm, głębokości 500 mm, z trzema półkami, obudowany z trzech 
stron siatką, dodatkowo dzielony w środku

Podstawa pod GITTERBOX usprawniający ergonomię pracy

	 Zajmujemy	się	projektowaniem,	wykonawstwem	i	montażem	regałów	na	specjalne	
życzenie	klienta,	jak	i	montażem	gotowych	regałów.	Do	konstrukcji	wykorzystujemy	najlep-
sze	materiały,	biorąc	pod	uwagę	ich	zastosowanie,	obciążenie	i	warunki	w	jakich	będą	użyt-
kowane.	Regały	można	w	każdej	chwili	zdemontować	nie	uszkadzając	trwale	ich	konstrukcji.
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LOGISTYKA
PRODUKCYJNA

	 Zajmujemy	 się	 projektowaniem,	 budową	 i	modernizacją	 różnego	 rodzaju	wózków	
transportowych.	Dostosowujemy	 je	do	 indywidualnych	potrzeb	 klienta	biorąc	pod	uwagę	
gabaryty	oraz	kształt	przewożonych	towarów.
	 Nasze	wózki	wykonujemy	 z	profili	 aluminiowych,	 systemów	 rurowych	 skręcanych	
lub	stalowych	spawanych.
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Mobilny regał przepływowy FiFO

Kosze transportowe
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Półka do ramy podwozia

Regały przepływowe FiFO Wózek na akcesoria
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Kontenery stalowe stałe i składane

Wózki specjalistyczne

Stelaż został wykonany z profili 
Item.
W każdym poziomie jest
możliwość umieszczenia 
dwóch pojemników EB10. 
Zjazdy pochodzą z firmy 
Trilogic.

Wózek na odrzuty produkcyjne 
ze stali nierdzewnej,
koła z szarym bieżnikiem
z gumy termoplastycznej.
Twardość gumy 75 Shore’a
o nośności 60 kg.
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Stoły stalowe i transportowe

Stoły wykonujemy z profili stalowych, 
aluminiowych, profili item, BOSCH itp.
Istnieje możliwość pomalowania
proszkowo na wybrany kolor.

	 Jesteśmy	konstruktorami	i	wykonawcami	stołów	warsztatowych	z	różnych	materia-
łów	w	zależności	od	roli	jaką	mają	pełnić:	ze	stali,	aluminium,	drewna	oraz	tworzyw	sztucz-
nych.	Nasze	stoły	są	zarówno	funkcjonalne,	ergonomiczne	i	estetyczne.	Na	życzenie	klien-
ta	pokrywamy	blaty	stołów	gumą	o	specjalnych	właściwościach,	cynkujemy	blaty	stalowe, 
a	drewniane	pokrywamy	specjalnym	środkiem	zabezpieczającym.	Na	życzenie	klienta	wyda-
jemy	certyfikaty	CE	oraz	ATEX.
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Stanowisko zbudowane ze stali
czarnej i nierdzewnej.
Służy jako miejsce odkładcze
i ociekowe dla zacisków po obróbce.

Stanowisko zbudowane z profili stalowych. Służy do ociekania kompresorów.

Stanowisko ociekowe
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Montaż-demontaż ogrodzeń
i regałów wysokiego składowania

Przebieg projektu

1. Demontaż starych regałów (ogrodzeń)
2. Oczyszczenie, malowanie, skrócenie do odpowiedniej wysokości
3. Transport
4. Montaż



17

Rampa załadowcza 

Przebieg projektu

1. Usunięcie konstrukcji stalowej. 
2. Uzupełnienie ubytków zaprawą klejową.
3. Osadzenie kątowników 15x15 na narożnikach w celu zapobiegania uszkodzeń

mechanicznych krawędzi.
4. Zagruntowanie i pomalowanie ścian.
5. Pomalowanie farbami ostrzegawczymi krawędzi rantu o głębokości 100 mm.
6. Zamocowanie barier w kolorze żółtym na jednym z długich boków rampy z możliwością 

demontażu. 
7. Zamocowanie odbojów na dnie rampy w celu ochrony przed najazdem ciężarówki

rury fi 101,6x8.
8. Zabezpieczenie rantu płaskownikiem grubości 10 mm, na wysokość 50 mm, który uniemoż-

liwi wózkowi widłowemu, wjechanie w przestrzeń pomiędzy naczepą a rampą.
9. Zabezpieczenie 2 krawędzi (tylnej i bocznej) rampy poprzez taśmy zwijane żółto czarne 

o długości 9 m, słupki z możliwością szybkiego wyciągania.
10. Drabinka dla kierowcy ciężarówki.
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Dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych urządzeń transportujących jesteśmy w stanie 
przenieść duże i skomplikowane obiekty o dowolnej konstrukcji i masie.

Dysponujemy:
• wózkami widłowymi,
• dźwigami,
• podnośnikami,
• ciągnikami terminalowymi,
• naczepami,
• rolkami transportującymi.

Przy montażu/demontażu linii jesteśmy gotowi świadczyć usługi z zakresu podłączania/
odłączania instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej z zastosowaniem wszelkich 
środków ostrożności, minimalizując uszkodzenia elementów instalacji.

Przygotowujemy powierzchnie pod montaż nowych linii produkcyjnych i maszyn. Zabezpie-
czamy powierzchnie po demontażu stosując się do przepisów BHP oraz wytycznych klienta.

Przenosząc obiekty zabezpieczamy je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
lub uszkodzeniami mechanicznymi stosując pasy, plandeki, folię stretch lub bąbelkową.

Ubezpieczamy obiekty na czas transportu na życzenie klienta.

Przenoszenie linii produkcyjnych
i maszyn

USŁUGI RELOKACYJNE

	 Firmom,	które	przenoszą	swoją	siedzibę	lub	reorganizują	pracę	zakładu	oferujemy	swoją 
pomoc	przy	bezszkodowym	przenoszeniu,	transporcie,	montażu	i	demontażu	linii	produkcyj-
nych,	maszyn	i	pojedynczych	stanowisk.
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Regały magazynowe

LOGISTYKA PRODUKCJI

	 Dzięki	 zastosowaniu	 regałów	 magazynowych	 mak-
symalnie	wykorzystuje	 się	 dostępną	 przestrzeń	w	magazynie,	
warsztacie,	hali,	aby	stała	się	bardziej	ergonomiczna	i	praktyczna. 
	 Zajmujemy	się	projektowaniem,	wykonaniem	i	montażem 
regałów	na	specjalne	życzenie	klienta,	jak	i	montażem	gotowych	
regałów.	

Dysponujemy szerokim wyborem gotowych regałów
od małych do regałów wysokiego składowania.

Projektujemy, wykonujemy i montujemy regały każdego 
wymiaru, wolnostojące, montowane do podłoża, ścian, sufitów 
a także regały wielopoziomowe typu antresola, tak aby 
korzystanie z każdej powierzchni magazynowej stało się 
bardziej efektywne. 

Do konstrukcji regałów wykorzystujemy najlepsze materiały, 
biorąc pod uwagę ich zastosowanie, prawdopodobne 
obciążenie i warunki w jakich będą użytkowane.

Regały naszego wykonania można w każdej chwili zdemonto-
wać nie uszkadzając trwale ich konstrukcji.

Dokładne wymiary, rodzaj materiału, montaż  i czas realizacji 
ustalane są z klientem przy sporządzaniu oferty wstępnej.
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Znakowanie

	 Przemysłowe	 oznako-
wanie	poziome,	czyli	malowanie	
linii	i	pasów,	a	także	wyznaczanie	
miejsc	składowych	i	odkładczych	
pomaga	 zwiększyć	 bezpieczeń-
stwo	w	dużych	miejscach	pracy:	
halach	 produkcyjnych,	 magazy-
nach,	parkingach	wielopoziomo-
wych.
	 Zajmujemy	 się	 zarówno	
wyznaczaniem	nowych	 linii,	 od-
świeżeniem	 i	 konserwacją	 linii	
już	 istniejących	 jak	 i	usuwaniem	
starego	oznakowania.

Do malowania linii używamy farb chlorokauczuko-
wych, chemoutwardzalnych, akrylowych drogowych, 
które posiadają doskonałe właściwości antypoślizgo-
we, są trwałe i bardzo dobrze widoczne. Oferujemy 
linie w każdym kolorze z palety RAL. 

Zużyte oznakowanie usuwamy dwiema metodami 
w zależności od potrzeby:
• chemicznie – bez ingerencji w strukturę posadzki,
•  mechanicznie – przez ścieranie, szlifowanie 

powierzchni.

Wyznaczanie pól charakteryzuje się taką samą 
technologią wykonywania jak malowanie linii. 

Na życzenie klienta wykonujemy numerację 
wyznaczonych pól, umieszczamy gotowe piktogra-
my lub inne znaki specjalnie zaprojektowane przez 
naszych grafików według potrzeb klienta.

W czasie wykonywania robót powierzchnia, na której ma powstać oznakowanie pozostaje 
wyłączona z ruchu przez odgrodzenie jej pachołkami ostrzegawczymi.

Optymalny czas schnięcia linii wynosi 12 h. Zlecenie wykonujemy na podstawie projektu 
przekazanego nam przez klienta lub sporządzonego przez naszych architektów. 
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Zabezpieczanie obiektów,
zagopodarowanie przestrzeni

	 Odbojnice	przemysłowe	skutecznie	zabezpieczają	ściany,	słupy,	szlabany,	urządze-
nia	i	tym	podobne	przed	uderzeniami	i	otarciami.	Znajdują	również	zastosowanie	w	czasie	
tworzenia	ciągów	komunikacyjnych.
	 Oferujemy	 również	 projektowanie,	wykonanie	 i	 montaż	 różnego	 rodzaju	 barier,	
bramek	i	słupków	ochronnych.

Oferujemy odbojnice różnego typu, m.in.:
• proste,
• narożnikowe,
• typu U,
• typu C,
• typu L.

Standardowo wykonane są ze stalowej rury kon-
strukcyjnej i spawane zgodnie z normą EN-287-1.

Mogą zostać pomalowane metodą proszkową 
lub ocynkowane w celu ochrony stali przed korozją.
Dodatkowo mogą zostać umieszczone na niej 
naklejki ostrzegawcze zgodne z zaleceniami BHP.

Montaż odbywa się za pomocą atestowanych kotew 
segmentowych.

Podobnie jak odbojnice, bariery w większości 
konstruowane są ze stalowej rury konstrukcyjnej, 
poszczególne jej elementy mogą posiadać różne 
wymiary. Elementami zwiększającymi ich 
wytrzymałość mogą być dodatkowe podpory boczne 
lub blachy.

Słupki ochronne betonowe proponowane przez 
naszą firmę to najlepsze rozwiązanie przy ochronie 
ramp rozładunkowych, bram wjazdowych, parkin-
gów i wydzielaniu ruchu drogowego. Dzięki swojej 
wysokiej wytrzymałości gwarantują dobrą absorbcję 
energii uderzenia.

Słupki konstruowane są ze stalowej rury, którą 
dla zwiększenia wytrzymałości można ewentualnie 
wypełnić betonem. Całość jest cynkowana ogniowo 
i malowana proszkowo.

Słupki ochronne pionowe mogą być pomocne 
w zabezpieczaniu przejść i chodników. Mogą 
zarówno być wolnostojące, jak i połączone 
łańcuchem.

Projekty odbojnic wykonujemy według wytycznych 
podanych nam przez klienta.
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System przepływu materiałów

	 Systemy	 proponowane	 przez	 naszą	 firmę	
służą	 do	wspomagania	 produkcji	 na	 halach	 produk-
cyjnych,	magazynach,	warsztatach.	
	 Dzięki	zastosowaniu	tego	logistycznego	roz-
wiązania	zwiększona	zostaje	jakość,	poprawność	oraz	
szybkość	przekazywanych	komunikatów,	co	uspraw-
nia	współpracę	międzyzespołową	i	podzespołową.

Wykonujemy:
• systemy informatyczne różnego zastosowania,
• systemy magazynowe,
• systemy MES,
• bazy danych MS SQL,
• automatyka przemysłowa oraz elektryka,
• projektowanie i rozbudowa sieci LAN,
• integracje systemów informatycznych,
• systemy alarmowe.

Proponujemy różnego typu rozwiązania oznaczeń 
informujących o brakach lub nadwyżkach.

Wykonujemy oznaczenia analogowe (KANBAN, 
przesuwne systemy), jak również elektroniczne 
(monitory, tablety, tablice świetlne).

Wykorzystujemy różnorodne sposoby montażu 
oznaczeń i sygnalizatorów.
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	 Nasze	szafy	warsztatowe	są	uniwersalnym	rozwiązaniem	dla	organizacji	
miejsca	pracy	na	hali	produkcyjnej,	warsztacie,	sklepie	itp.	Zapewniają	bezpieczne	
i	uporządkowane	przechowywanie	narzędzi,	dokumentów	i	innych	przedmiotów.

Do konstrukcji szaf używamy sprawdzonych
materiałów, które dobieramy pod indywidualne 
zamówienie klienta. 

Szafy malujemy trwałymi farbami proszkowymi,
których kolor wybiera klient.

Istnieje możliwość zamontowania zamków 
w drzwiach szafy.

Oferujemy także możliwość umieszczenia
oznakowań na szafach, opisujących
np. ich zawartość.

Proponujemy zarówno szafy stacjonarne
z nóżkami podklejonymi gumą antypoślizgową
oraz szafy mobilne na kółkach.

Wymiary, rodzaj materiału, kolor, ilość drzwiczek, 
półek, szuflad, czy pojemników ustalamy
indywidualnie z klientem.

Szafy warsztatowe

USŁUGI ŚLUSARSKIE
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Pojemniki, skrzynie i nakładki paletowe

	 Oferujemy	różnego	rodzaju	rozwiązania	techniczne	polegające	na	jak	najlepszym	
dostosowaniu	pojemników	i	palet	transportowych	do	skrzyń,	które	mają	być	nimi	transpor-
towane.

Przeprowadzamy modyfikacje pojemników transportowych poprzez zmianę ich rozmiarów, 
a także poprzez wmontowywanie do nich separatorów, dzięki którym przewożone w nich 
przedmioty są maksymalnie chronione przed wszelkimi uszkodzeniami. 

Optymalizujemy sposób rozmieszczenia komponentów i ich ciężar przypadający na dany 
pojemnik.

Oferujemy różnego rodzaju konstrukcje oraz modyfikacje i modernizacje palet transporto-
wych i pojemników. 

Prowadzimy również 
renowację używanych palet 
poprzez ich oczyszczenie, 
pomalowanie i zabezpiecze-
nie specjalnymi środkami 
przed korozją.

Rodzaj prac jakie mają być 
wykonane oraz maksymalną 
moc przerobową ustalamy 
indywidualnie, w zależności 
od zamówienia klienta.
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Indywidualne rozwiązania

	 Świadczymy	usługi	wykonywania	elementów	wg	indywidualnego	projek-
tu	ze	stali,	aluminium	i	tworzyw	sztucznych.

Wykonujemy usługi:
• cięcia (piły taśmowe, urządzenia CNC),
• toczenia (analogowe lub CNC),
• wiercenia, 
• frezowania (analogowe lub CNC),
• szlifowania,
• elektrodrążenia,
• montażu,
• kontroli,
• spawania (MIG/MAG, TIG).

Robimy przekładki, które służą do zabezpieczania 
komponentów przed otarciem, zarysowaniem
i zabrudzeniem podczas transportu. 

Projektujemy i wykonujemy elementy, które
ze względu na swój kształt czy właściwości
nie są dostępne na rynku, a których realizacja
wg nas jest możliwa. 

Mając do dyspozycji doświadczoną kadrę oraz
dostęp do wszystkich wymienionych technik,
jesteśmy w stanie podjąć się wszelkiego rodzaju zle-
ceń. Ocenę wykonalności projektu, potrzebne
materiały oraz wycenę powstałego przedmiotu 
przedstawimy w ofercie wstępnej.
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Reklama zewnętrzna,
druk cyfrowy i solwentowy, gadżety

USŁUGI
POLIGRAFICZNO-REKLAMOWE

 Doradzimy, zaprojektujemy, dojedziemy 
do klienta i wykonamy każdą formę reklamy.

W zakres naszych usług poligraficzno-reklamowych 
wchodzą:

Systemy identyfikacji wizualnej
• tablice wolnostojące,
• pylony, kasetony,
• tabliczki informacyjne, znamionowe,
• bannery, flagi,
• roll-upy, potykacze, koziołki,
• oznakowanie pojazdów, kontenerów, beczek,
• maty podłogowe i nalepy pod wózki widłowe,
•  przyciemnianie okien w halach produkcyjnych 

folią imitującą szkło piaskowane.

Wyroby poligraficzno-reklamowe
•  naklejki produkcyjne w różnych wielkościach 

i kształtach,
• naklejki magnetyczne i ostrzegawcze,
• opakowania,
• bloczki samokopiujące, notesy,
• wizytówki, papiery firmowe,
• zaproszenia,
• teczki ofertowe, katalogi, ulotki,
• odzież robocza z nadrukiem firmowym,
• gadżety reklamowe.
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Architektura

USŁUGI PROJEKTOWE

	 Projektowanie	 nowych	 hal	 przemysłowych	
oraz	projekty	rozbudowy,	przebudowy	hal	istniejących.

Dysponując zespołem projektantów w branży 
architektonicznej, oferujemy kompleksową obsługę 
projektową.

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami 
w branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych 
i elektrycznych. Zapewniamy realizację ogólnobran-
żowych projektów na etapie koncepcji, projektów 
budowlanych i wykonawczych.

Zajmujemy się dostosowaniem i optymalizacją 
funkcji oraz przestrzeni ze względu na zmieniające 
się wymagania eksploatacyjne.

Kosztorysowanie inwestycji oraz dopełnienie 
wszelkich formalności urzędowych.
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Zabudowy

USŁUGI BUDOWLANE

 Konstrukcje stalowe, których przeznaczeniem jest dalsza zabudowa to szybkie 
i tanie rozwiązanie zarówno do powstania obiektów używanych tymczasowo, do określo-
nego czasu, jak i przez dłuższy okres użytkowania.

Zabudowa może tworzyć zarówno wolnostojące 
biura, warsztaty, pomieszczenia socjalne itp.

Konstrukcja stalowa jest konstrukcją nośną, jedno 
lub dwupoziomową. 

W jej skład wchodzić mogą ewentualne balustrady 
ochronne w miejscach niebezpiecznych oraz schody. 

Zabudowę wykonujemy z płyt warstwowych typu 
sandwicz. 

Do wyboru montujemy okna lub witryny oraz drzwi. 

Zabudowa posiada pełną instalację elektryczną 
z gniazdami, włącznikami, oświetleniem i siecią 
komputerową. Istnieje możliwość instalacji
klimatyzacji.

Proponujemy wykonanie usługi począwszy
od zaprojektowania obiektu, przygotowania
powierzchni pod mającą powstać zabudowę, 
po sprawowanie nadzoru budowlanego,
tj. dopełnienie wszystkich urzędowych formalności 
(składanie wniosków, uzyskiwanie pozwoleń, 
prowadzenie dziennika budowy).
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Sprzątanie powierzchni specjalnych

USŁUGI SPRZĄTANIA

	 Zajmujemy	 się	 kompleksowym	 sprzątaniem 
powierzchni	 specjalnych,	 bardzo	 zabrudzonych, 
których	 oczyszczanie	 wymaga	 użycia	 odpowiednich	
maszyn	i	środków.

Dysponujemy opracowanymi metodami, których 
zastosowanie gwarantuje skuteczne pozbycie się 
różnych zabrudzeń oraz zabezpieczenie powierzchni 
przed kolejnymi zabrudzeniami.

Do sprzątania, oprócz standardowego wyposażenia, 
używamy specjalnych maszyn, takich jak myjki 
ciśnieniowe, czy młoty pneumatyczne lub elektrycz-
ne do usuwania powstałych osadów. 

Środki, które stosujemy są nieszkodliwe dla zdrowia 
i nie zmieniają fabrycznych właściwości sprzątanych 
struktur.

Oczyszczamy powierzchnie z zaschniętych farb, 
olejów, smarów, szlamu i kurzu. Sortujemy
i wyrzucamy zużyte materiały wykorzystane podczas 
sprzątania oraz odpady, które powstały
w jego trakcie.

Usługę sprzątania świadczymy w dogodnym, 
umówionym terminie, po wcześniejszym zobacze-
niu miejsca. W zależności od rodzaju zabrudzenia 
proponujemy odpowiednie według nas rozwiązanie, 
przy sporządzaniu oferty wstępnej. Nasi pracownicy 
wykonują usługę zgodnie z zasadami BHP
i regulaminem wewnętrznym firmy.

PRZED...

PRZED...

...PO

...PO



 Firma W.J. Marine Enginering 
Poland sp. z o.o. powstała w 2008 roku 
jako polskie przedsiębiorstwo brytyj-
skiej firmy W.J. Marine Enginering Ltd., 
która od końca lat 70. zajmowała się  
zaopatrzeniem branży naftowej.
 Obecnie zajmujemy się budo-
wą maszyn dla przemysłu automotive, 
gospodarstwa domowego oraz spożyw-
czego.
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