TWÓJ PARTNER W PRZEMYŚLE

NASZA PRACA TO

NASZA PASJA
W TROSCE O BALANS POMIĘDZY INNOWACJĄ, JAKOŚCIĄ
I PROJEKTEM SZYTYM NA MIARĘ.
Często pasja to za mało, dlatego
chwalimy się również branżową wiedzą
i kilkunastoletnim doświadczeniem.
Na przełomie wielu lat we współpracy z
wieloma profesjonalistami w realizacji
różnorodnych projektów opracowaliśmy
indywidualny know-how. Dzięki temu
znajdujemy się w czołówce firm z branży
projektowania i realizacji. Jesteśmy
specjalistami od konstrukcji stalowych,
urządzeń pokładowych i wyposażenia
dla stoczni, obróbki mechanicznej

metali,
projektowania
hydrauliki
siłowej, produkcji i remontów urządzeń
hydraulicznych, produkcji maszyn do
prasowania odpadów czy dostarczania
urządzeń i maszyn do specjalnego
zastosowania.
Naszym nieustannym celem jest
świadczenie kompleksowych usług
dostosowanych do potrzeb Klienta.
A
naszą
wizytówką
doskonałe
technologicznie produkty.

NASZA FILOZOFIA
Jesteśmy do dyspozycji Klienta niezależnie od etapu zaawansowania prac. Doradzamy,
projektujemy, zapewniamy kompletną dokumentację techniczną, wdrażamy i
serwisujemy.
Rzeczy z pozoru niemożliwe są dla nas kolejnym wyzwaniem,.
Do każdej realizacji, usługi lub produktu, dedykujemy wykwalifikowany zespół
specjalistów, którzy dbają o projekt niezmiennie w ramach najnowszej technologii,
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.

1.
3.

KONCEPT
—

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego
kroku”. Dla nas to pomysł. Myśl, która przy pomocy
naszych inżynierów rozwija się i nabiera znaczenia by
dotrzeć do etapu realizacji.

PROTOTYP
—

Projekt nabiera fizycznych kształtów. To etap
budowy formy i czas testów wytrzymałościowych i
konstrukcyjnych. To moment na decyzję o finalnym
wyglądzie.

2.
4.

PROJEKT
—

Nadanie formy pomysłom to rola konstruktorów.
To etap analiz rozwiązań technicznych, przewidywań
ewentualnych błędów konstrukcyjnych, zmian,
przekształceń.

WDROŻENIE
—

Gotowy produkt to końcowe stadium całego
procesu. Wdrażanie polega na wprowadzeniu w
procesy technologiczne, szkolenie personelu oraz
pełnej certyfikacji.

NASZ SPOSÓB DZIAŁANIA

PROJEKT POD
KLIENTA

NASZ SUKCES MIERZYMY

NASZYMI PROJEKTAMI
2017

Naszym klientom oferujemy pełną informację
techniczną, doradztwo, a także wszechstronną
pomoc dotyczącą szkolenia personelu w obsłudze
skonstruowanych przez nas systemów. Proponując
konkretne rozwiązanie staramy się spełnić wysokie
wymagania stawiane przez inwestorów, klientów i
użytkowników naszych produktów.
Powierzone nam zadania wykonujemy profesjonalnie,
unikając stereotypów i rutyny w działaniu. Działamy
szybko i rzetelnie, bez obaw rozwiązujemy nawet
najtrudniejsze problemy konstrukcyjne i techniczne.
Mamy świadomość uczestniczenia w powstawaniu
obiektów, które będą służyć także przyszłym
pokoleniom. Jakość obsługi klienta jest priorytetem
w strategii naszego zarządzania. Ich satysfakcja i
zadowolenie pełnią dla nas kluczową rolę, stanowią
fundament budowy wizerunku naszej firmy jako
partnera świadczącego usługi na najwyższym poziomie.

KONSTRUKCJA DO
NAWISOWEJ METODY
BUDOWY MOSTU

2016

ELEMENTY BRAMOWNICY
WRAZ Z NAPĘDEM
HYDRAULICZNYM
I MECHANICZNYM

2016

POMOCNICZE
KONSTRUKCJE
TECHNOLOGICZNE W
WYKONANIU MOSTU

2016

PRZEJEZDNE URZĄDZENIE
HYDRAULICZNE DO PODNOSZENIA ELEMENTÓW
SIŁOWNI WIATROWEJ

2016

SYSTEMY HYDRAULICZNE
URZĄDZEŃ STATKOWYCH
URZĄDZEŃ
WYŁADOWCZYCH

2016

ELEMENTY SYSTEMU SAMOROZŁADUNKU STATKOWEGO

2015

HYDRAULICZNE ZESPOŁY
NAPĘDOWE ORAZ CYLINDRY HYDRAULICZNE

POZA DUŻYMI PROJEKTAMI W
NASZEJ FIRMIE REALIZUJEMY RÓWNOCZEŚNIE SZEREG
MNIEJSZYCH PRAC

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA
URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH
Projektujemy i wdrażamy nowoczesne, a także
oszczędne rozwiązania osprzętu i wyposażenia, w
tym elementów mało-i wieloseryjnych, dla przemysłu
stoczniowego, naftowego oraz offshore.

KONSTRUKCJE STALOWE
Realizujemy doradztwo techniczne, projekty inżynieryjne oraz wykonanie konstrukcji stalowych. Świadczymy również usługi zamówień specjalnych, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami Kontrahentów. Naszymi
Klientami są zarówno stocznie krajowe, jak i zagraniczne.

HYDRAULIKA SIŁOWA
Wykonujemy projekty z zakresu wysokociśnieniowej
hydrauliki siłowej. Produkujemy i modernizujemy
urządzenia hydrauliczne zgodnie z ich praktycznym
zastosowaniem. Świadczymy kompleksowe usługi
stałego serwisu, a także dokonujemy napraw, przeglądów i remontów generalnych.

MISJA
Służymy wiedzą, doświadczeniem i pomocą.
Wysokie kompetencje każdego z naszych pracowników, a także ciągłe inwestycje w zaplecze technologiczne oraz infrastrukturę sprawiają, że nie boimy
się nowych wyzwań.
Nasze wartości przekładamy bezpośrednio na
współpracę z Klientem – każdy projekt jest dla nas wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Pozwala
to również na ciągły rozwój i pogłębianie doświadczenia.
Chcemy być lokalnym liderem w zakresie projektowania,
doradztwa oraz wykonawstwa dla globalnego przemysłu
okrętowego, konstrukcji stalowych i hydrauliki.

•
•
•
•

TERMINOWOŚĆ ORAZ SOLIDNOŚĆ
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
WDRAŻANIE INNOWACJI
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA OD
PROJEKTU PO GOTOWY PRODUKT

LOKALNA
FIRMA
GLOBALNE
ROZWIĄZANIA

NASZE STATYSTYKI
MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

50%

27%

*

Nasza załoga od roku 2016
powiększyła sie o ponad 50%.
W skład naszego zespołu
weszła grupa wykwalifikowanych techników i specjalistów
od konstrukcji i administracji.

Dzięki
staraniom
całego
zespołu aby wykorzystać nasz
ogromny potencjał od ponad
roku odnotowujemy stałe
kwartalne wzrosty zysków w
granicach 27%.

* dane statystyczne na III kwartał 2017 roku
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*

43%

*

O tyle powiększył sie nasz park
maszynowy od połowy 2016
roku.
To dowód na to, że cały czas
doskonalimy się szukając coraz
to nowych rozwiązań technologicznych.
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