Wschodni Klaster Obróbki Metali (WKOM) powstał na podstawie „Porozumienia
w sprawie utworzenia Wschodniego Klastra Obróbki Metali” z dnia 29 czerwca 2009 r.
Utworzenie Klastra zainicjowało 13 podmiotów, a pomysłodawcą był Wojewódzki Klub
Techniki i Racjonalizacji (WKTiR), czyli Koordynator Klastra.
Obecnie Klaster zrzesza prawie 100 podmiotów, w tym: przedsiębiorstwa, jednostki
naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, z terenów województw: lubelskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Klaster jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na dobrowolności
i woli współpracy.
Celem działalności WKOM jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się
szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. Podejmujemy
inicjatywy mające na celu umacnianie i rozwój kooperacji przedsiębiorstw zrzeszonych
w klastrze.
Przekazujemy Państwu katalog, który obrazuje potencjał Wschodniego Klastra Obróbki
Metali oraz szeroki wachlarz usług oferowanych przez firmy należące do Klastra.
Zapraszamy do współpracy bezpośrednio z firmami, bądź z Biurem Klastra, mieszczącym
się w Lublinie, przy ul. Szewskiej 4.

Członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali
3
3N SOLUTIONS Sp. z o.o. - Warszawa
A
ABM GREIFFENBERGER POLSKA Sp. z o.o. – Lublin
AGRO-INTERSTAR Sp. z o.o. – Młynek Nieświński
ARTPOL-Therm Sp. z o.o. – Niedrzwica Duża
Aza-Tech Sp. z o.o. - Lublin
B
Przedsiębiorstwo Kotlarsko-Ślusarskie "BAT-GAZ" Adam Bednarz – Tomaszów Lubelski
BIOCENT PRODUKCJA Sp. z o.o. – Lublin
BRENAL Sp. z o.o. - Krupiec
BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. s.k. - Radomsko
C
CEWAR Sp. z o.o. Sp. K. – Lublin
CONSULTRIX Krystyna Górak Sp.K.– Lublin
D
DAR-MET Bekier Dariusz – Annopol
P.H.U. DARMEX Dariusz Pożarowszczyk – Lublin
DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. – Lublin
P.P.U.H. DOMAR Dominika Rembisz – Łowisko
ZPHU DREW-MET s.c. Lubera Maria & Lubera Stanisław – Kolbuszowa
E
EDBAK Sp. z o.o. – Piotrowice
EMCEK Włodzimierz Marszałek Krzysztof Marszałek s.c. - Warszawa
Enca Technology Sp. z o.o. – Lublin
Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. – Lublin
ERMET Sp. J. PIOTR PIĘTA i Wspólnicy – Stąporków
Jan Góźdź EUREKA Inżynieria Spożywcza. Doradztwo i Projektowanie – Lublin
F
HSW - Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o. – Zaklików
Fullmet Wojciech Ciepliński – Końskie
G
G&G System Sołtysik Grzegorz - Lublin
GORBI Piotr Garbacz – Lublin
Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o. – Radzyń Podlaski
GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka – Lublin
GUMET Sz. Geneja Sj. – Kraśnik
H
HERMAR Rozalia Herda – Lublin
HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o. – Chełm

Członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali
J
JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel, Renata Bergiel Sp. J. – Borowina Sitaniecka
K
FPU-H KOBEX Stanisław Rembisz – Kamień
ZUH "KONSPOŻ" Sp.J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń – Lublin
KRYSTIAN PPH Krystian Klementowicz – Lublin
KS engineering technology Sp. z o. o. – Lublin
KUŹNIA MATRYCOWA Sp. z o.o. – Lublin
L
LCM Sp. z o.o. – Lubartów
Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. – Lublin
LUBEST Sp. z o.o. – Lublin
M
PPHU "Malinex" Ryszard Malinowski – Łęczna
PW "MAR-JOLA BI" MiT Widerlik Sp. z o.o. – Bychawa
METALTON G. OLCHAWSKI S.J. – Poniatowa
MIGRO Marek Pilip – Komarów Osada
MK MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec – Podedwórze
MIX-GRAF Sp. z o.o. – Lublin
MJM Sp. z o.o. – Chełm
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Montech Sp. z o.o. – Łuszczów Drugi
MULTI-OFFER Sp. z o.o. – Lublin
N
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk – Kraśnik
NETRIX Group Sp. z o.o. - Lublin
NOTA - Zakład Mechaniki Precyzyjnej Szymczyk Stanisław – Lublin
Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak – Zamość
NOYEN Sp. z o.o. - Lublin
O
Omega Rusztowania s.c. J. Chmaj, M. Leś, Ł. Chmaj – Kolbuszowa
Omega Rusztowania Sp. z o.o. – Kolbuszowa
P
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Chełm
PIOMAR KOŃSKIE Sp. z o.o. – Końskie
Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet Sp. z o.o. – Przemyśl
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o. s.k. – Dębica
Politechnika Lubelska – Lublin
PORTAL Krzysztof Głażewski - Prawiedniki

Członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali
PROFIL Jacek Roman – Krasnystaw
F.P.U.H. PROMONT Rafał Rembisz – Łowisko
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRONAT Roman Bochniarz – Stara Wieś - Stasin
R
RAD-STAL BIS Konrad Radkowski, Ryszard Radkowski s.c - Lublin
REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel – Lublin
REMET CNC TECHNOLOGY Sp. z o.o. – Łowisko
RST ROZTOCZE Sp. z.o.o.– Tomaszów Lubelski
S
SAMET Sp. z o.o. – Opole Lubelskie
Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD – Kolbuszowa Dolna
BK SIATMET Bogdan Koper – Biłgoraj
SIMBA s.c. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki - Lublin
SLC-Automotion Sp. z o.o. – Tomaszów Lubelski
SORMET Konstrukcje i Urządzenia - Sitaniec
STALTECH Jacek Sieciechowicz – Janów Lubelski
PPHU STYL-BUD Małgorzata Świeca-Ignatiuk - Kulczyn
Ś
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - Kielce
T
PW "TECHMETAL" Nowacki Mieczysław – Ożarów
Firma Tarapata Sp. z o.o. - Mielec
U
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin
V
VEGA Bartosz Juszczuk – Jastków
W
WALCE s.c. – Świdnik
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji – Lublin
Wolco Sp. z o.o. – Lublin
Z
Zakład Doskonalenia Zawodowego – Lublin
Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Pyrzyna Czesław – Kraśnik
Zakład Usług Mechanicznych Bartłomiej Sulkowski – Małochwiej Mały

3N Solutions Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
biuro@3ns.com.pl
22 233 00 50
www.3ns.com.pl

Województwo:
mazowieckie

Kategorie usług:
laboratorium
pozostałe usługi

Firma 3N Solutions Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej konserwacji i czyszczeniu urządzeń
elektrycznych. Posiadamy doświadczenie w konserwacji podzespołów elektroenergetycznych pracujących
pod wysokim, średnim i niskim napięciem.
Stosujemy technologię opartą na innowacyjnym medium czyszczącym, które składa się ze specjalnie
przygotowanej mieszanki gazów. Pozwala to na konserwację bez przestojów w produkcji i wydłuża
żywotność podzespołów.
Czyszczenie popożarowe. Nasza technologia suchej mieszanki gazów, pozwala na usunięcie 100% sadzy
z podzespołów i pozwala na pozostawienie nawet do 90% podzespołów. Czas usunięcia awarii wywołanej
przez pożar jest bardzo krótki, a podzespoły przywracamy do stanu funkcjonalności w czasie krótszym niż
wymiana spalonego okablowania.
Czyszczenie hydrodynamiczne. Wykorzystywane przez nas rozwiązania wysokich ciśnień umożliwiają
czyszczenie i usuwanie betonu, korozji, rdzy, farb, twardych osadów oraz wielu innych trudnych
do zlikwidowania powłok. Korzystając z mobilnych agregatów i specjalistycznych dysz, możemy docierać
do trudno dostępnych miejsc.

Bartłomiej Janik
Dyrektor ds. rozwoju
Bartłomiej.janik@3ns.com.pl
691 320 135

ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
ul. Plewińskiego 18, 20-277 Lublin
biuro@abm-polska.pl
668 897080
www.abm-polska.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
pozostałe usługi

ABM jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców wysoko wydajnych rozwiązań:
- napędowych dla maszyn,
- wyposażenia
- urządzeń mobilnych.
Specjalizuje się w rozwoju i produkcji wysokiej jakości silników elektrycznych i przekładni.
Skupia się na rozwiązaniach napędowych dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klienta
tj. silnikach, przekładniach, hamulcach i falownikach.

Agata Łacińska
agata.lacinska@abm-polska.pl
668 897 080

Agro-Interstar Sp. z o.o.

Województwo:

ul. Spacerowa 11, Młynek Nieświński, 26-200 Końskie
biuro@agro-interstar.pl
41 372 13 32
www.agro-interstar.pl

Kategorie usług:

świętokrzyskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
obróbka cieplna

Firma Agro-Interstar Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów części
zamiennych do maszyn uprawowych.
Historia firmy sięga 1828 roku kiedy to przy użyciu tradycyjnych metod rozpoczęto
produkcję pierwszych części do pługów. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnymi
technologiami staliśmy się bardzo nowoczesnym zakładem o dużym potencjale
produkcyjnym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców nieustannie rozwijamy się o
nowe technologie jak również o nowe gatunki stali. Tym sposobem rozpoczęliśmy
produkcję części trudnościeralnych ze stali gatunkowych takich jak BORON B27 oraz
BORON B33 oferowanych przez szwedzką hutę SSAB.
Bogaty asortyment części produkowanych przez naszą firmę znajdziecie Państwo w
załączonych materiałach jak również na naszej stronie internetowej www.agro-interstar.pl

Radosław Sowiński
Dyrektor (Prokurent)
r.sowinski@agro-interstar.pl
506 118 625

Aza-Tech Sp. z o.o.
Al. Kraśnicka 31 lok. 211, 20-718 Lublin
biuro@azatech.pl
780 102 407
www.azatech.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Aza-Tech Spółka z o.o. jest firmą która powstała w 2014 roku i od początku swojego istnienia bazowała
na wiedzy i doświadczeniu zarówno o charakterze przemysłowym jak również akademickim.
Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych, dbałość o jakość produkcji oraz terminowość
realizacji zamówień stanowi dla nas podstawę współpracy z naszymi kontrahentami. Aza-Tech spółka z o.o.
oferuje szeroki zakres usług począwszy od projektowania CAD/CAM, produkcję (w tym obróbkę CNC)
oraz malowanie gotowych elementów lub konstrukcji. Wykonujemy pojedyncze detale jak również
obróbkę seryjną.
Nasz park maszynowy oraz doświadczona kadra pozwala zaoferować Państwu najwyższą jakość usług
a jednocześnie możemy być pomocni przy rozwiązywaniu wszelkich problemów konstrukcyjnych
i technologicznych podczas pracy nad prototypami części maszyn lub kompletnych urządzeń.

Arkadiusz Tofil
Prezes Zarządu
biuro@azatech.pl
608 426 210

Przedsiębiorstwo Kotlarsko-Ślusarskie
Bat-Gaz

Województwo:

Józefowska 53 Rogóźno 22-600 Tomaszów Lubelski
laser@batgaz.pl
503 840 015
www.batgaz.pl

Kategorie usług:

lubelskie

cięcie
obróbka plastyczna
spawanie
obróbka skrawaniem
pozostałe usługi

Firma Bat-gaz zajmuje się obróbką metali. Specjalizuje się w cięciu laserowym i dalszej obróbce blach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji kotłów Centralnego Ogrzewania. Firma jest
w stanie wykonać dany detal lub zespół detali z gwarancją ceny zaproponowanej w ofercie.
Firma świadczy usługi: cięcie laserem CNC, cięcie plazmą CNC, gięcie blach, spawanie MIG/MAG,
spawanie TIG, walcowanie blachy, cięcie piłą taśmowa, frezowanie, toczenie, szlifowanie płaszczyzn,
projektowanie CAD, wykonywanie konstrukcji blaszanych przystosowanych pod cięcie laserem.
Dla wygody klienta oraz aby poszerzyć nasze możliwości kooperacyjne firma współpracuje z wieloma
firmami w regionie.
Kalkulacja/optymalizacja kosztów wykonania konstrukcji blaszanych, spawanych.
Tworzenie dokumentacji 2d/3d.
Tworzenie wizualizacji 3d/randeringów produktu.
Przerysowywanie dokumentacji papierowej na elektroniczną 3d/2d.
Projektowanie konstrukcji blaszanych pod ciecie laserowe.
Firma wykorzystuje oprogramowanie Solid Works 2018.

Rafał Bednarz
laser@batgaz.pl
503 840 015

Województwo:

Biocent Produkcja Sp. z o.o.

lubelskie

ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
biuro@biocent.pl
517 466 370
www.biocent.com.pl

Firma

Biocent

to

producent

Kategorie usług:
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
pozostałe usługi

zaawansowanych

technologiczne

produktów

wykorzystywanych

w budownictwie inżynieryjnym.
Biocent jest w tej chwili jednym z wiodących w Polsce producentów urządzeń do oczyszczania
i przepompowywania ścieków technologicznych oraz wód opadowych.
Szeroka gama oferowanych produktów pozwala na zaspokojenie potrzeb ogromnej części klientów.
Firm dysponuje własnym, nowoczesnym zapleczem sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą. Jako nieliczni
wśród pozostałych producentów, większość podzespołów do urządzeń firma wytwarza sama, a wszystkie
prace monterskie i instalacyjne wykonują pracownicy firmy co gwarantuje najwyższą jakość
i niezawodność.

Paweł Bury
Członek Zarządu
biuro@biocent.pl
517 466 370

BRENAL Sp. z o.o.
Krupiec 77, 22-302 Siennica Nadolna
brenal@brenal.com
82 577 03 29
www.brenal.com

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
odlewnictwo i tłoczenie
cięcie
pozostałe usługi

Brenal Sp. z o.o. to powstała w 2002r z siedzibą w Krupcu k/Krasnegostawu. Przez ten okres
wyspecjalizowaliśmy się w produkcji wyrobów ze stali kwasoodpornej, filtrów, zbiorników
procesowych i linii produkcyjnych. Posiadamy pełny zakres obróbki mechanicznej stali
i w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym jesteśmy w stanie wykonać
najbardziej skomplikowane wyroby.

Janusz Spierzak
Prezes
Janusz.spierzak@brenal.com
82 577 03 29

BTC Maszyny Stolarczyk Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro handlowe: ul. Narutowicza 88, 97-500 Radomsko
Adres rejestrowy: ul. Narutowicza 119, 97-500 Radomsko
biuro@btc-maszyny.pl
44 739 31 91
www.btc-maszyny.pl

Województwo:
łódzkie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
cięcie
pozostałe usługi

BTC Maszyny Stolarczyk to firma produkująca zwijarki do blach ze szczególnym uwzględnieniem
maszyn o zmiennej geometrii rolek do zwijania i prostowania blach o grubości od 15mm
do 100mm.
Ponadto w ofercie znajdują się również towary handlowe – maszyny i urządzenia do obróbki
metali projektowane i budowane wyłącznie przez najlepszych europejskich producentów, takich
jak OMERA, MECOLPRESS, WARCOM, SERVOPRESSE, TIMAC, HERRBLITZ,
czy CEMSA.
Wspólnie z naszymi partnerami gwarantujemy naszym klientom szerokie wsparcie w zakresie
doboru optymalnej technologii – od maszyn typowych do urządzeń często budowanych na miarę
i wysoce dopasowanych do potrzeb produkcyjnych zamawiającego, a także solidne wsparcie
techniczne naszego serwisu maszyn.

Łukasz Stolarczyk
Prezes Zarządu
l.stolarczyk@btc-maszyny.pl
695 625 680

CEWAR Sp. z o.o. Sp.k.

Województwo:
lubelskie

ul. Pancerniaków 1 „B” 20-331 Lublin
ul. Braci Krausse 3, 20-270Lublin (Produkcja)
sekretariat@cewar.com.pl
81 745 90 48
www.cewar.com.pl

Kategoria usługi:
obróbka skrawaniem
produkcja
pozostałe usługi

Firma posiada dwie części: handlową ul. Pancerniaków1 „B” i zakład produkcyjny obecnie
przeniesiony z ul. Cisowej na ul. Braci Krauze 3 (SSE Felin) w Lublinie.
Produkuje
- części lotnicze do samolotów i śmigłowców,
- części do maszyn farmaceutycznych
- części do urządzeń optycznych oraz oprzyrządowanie.
Park maszynowy:
- centra 3-osiowe frezarskie CNC
- centra tokarskie CNC
- maszyny do produkcji przyrządów i form (frezarki, tokarki, elektrodrążarki, piece hartownicze).

Michał Wawerek
Kierownik Działu Produkcji
m.wawerek@cewar.com.pl
694 408 269

Consultrix Krystyna Górak Sp. k.
ul. Szeligowskiego 8 lok. 97, 20-883 Lublin
biuro@consultrix.com.pl
81 528 03 02
www.consultrix.com.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
pozostałe usługi

Consultrix specjalizuje się w usługach doradczych związanych z pozyskiwaniem dotacji Unii Europejskiej
oraz rozliczaniem i zarządzaniem projektami, w tym licznych przedsiębiorstw z branży obróbki metali.
Consultrix to:
- 16 lat doświadczenia na rynku usług konsultingowych związanych z funduszami UE.
- Ponad 600 opracowanych i rozliczonych projektów.
- 98% skutecznie złożonych aplikacji.
- Leader w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw .
Firma otrzymała wyróżnienia prestiżowego miesięcznika FORBES, który ocenił Consultrix jako
najskuteczniejszą firmę doradczą woj. lubelskiego. Również magazyn Fundusze Europejskie plasuje
Consultrix na pierwszych miejscach w zakresie pozyskiwania dotacji z RPO Województwa Lubelskiego i PO
Polska Wschodnia.

Krystyna Górak
Dyrektor Zarządzający
krystyna.gorak@consultrix.com.pl
502 066 411

„DAR-MET” Bekier Dariusz
Huta 50, 23-235 Annopol
info@darmet-krasnik.pl
691 846 290
www.darmet-krasnik.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

DAR-MET Bekier Dariusz zajmuje się produkcją:
tabletkarek
oprzyrządowania
części zamiennych
remontów.
Firma świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem.
Zajmuje się również handlem używanymi maszynami dla przemysłu chemicznego, spożywczego
i farmaceutycznego.

Dariusz Bekier
Właściciel
info@darmet-krasnik.pl
691 846 290

PHU DARMEX Dariusz Pożarowszczyk
ul. Przeskok 18f, 20-403 Lublin
darek_darmex@wp.pl
505 122 959
www.darmex.lublin.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
cięcie

Firma Darmex jest znanym i cenionym w branży producentem wysokiej jakości drzwi i okien z aluminium
i PCV. Swoją działalność rozpoczęła w 1996 roku, zaczynając od rynku polskiego, a od 2003 roku działa
także na rynkach zachodnich, eksportując do Niemiec, Austrii i Holandii.
Głównym produktem firmy Darmex są drzwi aluminiowe zewnętrzne o bardzo dobrych parametrach
technicznych i nowoczesnym wzornictwie.
Do dyspozycji klientów firma oddaje w pełni funkcjonalny konfigurator, dzięki któremu mogą oni
zaprojektować całą konstrukcję.

Dariusz Pożarowszczyk
Prezes
darek_darmex@wp.pl
505 122 959

666 666 666

Edbak Sp. z o.o.
Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice
info@edbak.pl
81 562 81 19
www.edbak.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie

EDBAK Sp. z o.o. to innowacyjne przedsiębiorstwo z siedzibą w Piotrowicach k/Lublina, dysponujące
nowoczesnym parkiem maszynowym oraz własnym biurem konstrukcyjnym, zatrudniające blisko
150 wykwalifikowanych pracowników.
Firma świadczy usługi z zakresu projektowania i wytwarzania konstrukcji metalowych, a także cięcia oraz
wszechstronnej obróbki blach, rur, profili zamkniętych i kształtowników na precyzyjnych maszynach CNC.
EDBAK Sp. z o.o. jest jednocześnie wiodącym producentem profesjonalnych systemów mocowań
do ekranów LED/LCD oraz projektorów. W ofercie posiada także stojaki, wózki konferencyjne,
wielomonitorowe ściany video oraz totemy i infokioski dostosowane do potrzeb Klienta. Firma stosuje
najwyższej jakości rozwiązania dedykowane branżom Digital Signage, IT oraz AV.
Spółka korzysta ze zintegrowanego systemu informatycznego SAP, który pozwala na optymalizację
procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo jest wspierana przez systemem zarządzania
jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Inga Strug
Inżynier sprzedaży
zamowienia.kooperacja@edbak.pl
81 562 81 19 wew. 106

EMCEK S.C.
ul. Masztowa 67, 05-504 Antoninów
emcek@emcek.com.pl
691 778 778
www.emcek.waw.pl

Województwo:
mazowieckie

Kategorie usług:
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
obróbka cieplna

EMCEK to firma w pełni oddana tworzeniu doskonałych rozwiązań. Nasza oferta skierowana jest
zarówno dla przemysłu, budownictwa, jak i dla klienta detalicznego. Niezależnie od tego, jakie są Twoje
potrzeby związane ze spawaniem, gięciem, cieciem, wykrawaniem, wypalaniem, zapraszamy!
Skontaktuj się i powiedz, czego szukasz. Z pewnością znajdziesz na tej stronie praktyczne informacje
i szereg pomocnych usług.
Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu własnych sukcesów!

Krzysztof Marszałek
Właściciel
k.marszalek@emcek.com.pl
791 778 778

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu
Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.
ul. Tokarska 6, 20-210 Lublin
biuro@energoserwis.lublin.pl
81 461 32 50
www.energoserwis.lublin.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
spawanie
cięcie
obróbka cieplna
laboratorium
pozostałe usługi

Energoserwis S.A. od 1991 roku działa na rynku usług energetycznych. Głównymi odbiorcami wyrobów
i usług Spółki są elektrociepłownie i ciepłownie (kotłownie) zawodowe, przemysłowe i komunalne.
Spółka specjalizuje się w dostawach i usługach z zakresu:
- kotłów energetycznych parowych i wodnych, węglowych (pyłowych, rusztowych) i biomasowych
- elementów kotłowych w tym: elementów ciśnieniowych kotłów tj.: ścian szczelnych (membranowych),
wężownic, rurociągów pary, wody i technologicznych, kanałów spalin i powietrza, elementów instalacji
odpylania spalin w tym filtrów workowych, konstrukcji stalowych (pomosty, podparcia itp.)
- stacji uzdatniania wody (instalacji demineralizacji)
- instalacji technologicznych i przemysłowych,
- specjalistycznych usług z zakresu spawalnictwa i obróbki cieplnej,
- badań laboratoryjnych: nieniszczących: RT, UT, MT, PT, VT, endoskopowych i staloskopowych
mechanicznych tj.: rozciąganie, zginanie, udarność

Józef Ruszniak
Koordynator Realizacji Kontaktów
ruszniak@energoserwis.lublin.pl
81 461 32 68

ERMET Sp.J Piotr Pięta i Wspólnicy
ul. Staszica 3C, 26-220 Stąporków
biuro@ermetbis.pl
41 372 36 08
www.ermetbis.pl

Województwo:
świętokrzyskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
cięcie
spawanie
pozostałe usługi

Dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna, której początki sięgają 1937r.
Producent szerokiej gamy narzędzi ogrodniczych i rolniczych.
Ponadto firma świadczy usługi z zakresu obróbki skrawaniem i plastycznej, spawaniem,
oraz lakierowaniem proszkowym. Pod tym względem współpracuje z największymi producentami
maszyn budowlanych i kolejowych.

Tomasz Pięta
Dyrektor Operacyjny
t.pieta@ermetbis.pl
662 052 887

Góźdź Jan Eureka Grupa Inżynieria
Spożywcza. Doradztwo i Projektowanie

Województwo:

ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin
eurekainz@eurekainz.pl
602 773 252
www.eurekainz.pl

Kategorie usług:

lubelskie

Projektowanie inteligentnych
urządzeń na zlecenie i linii
technologicznych do mikronizacji
ziarna i płatków
Modernizacja linii produkcyjnych,
Produkcja jednostkowych urządzeń

Od 2000 r projektuje najlepsze maszyny i linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego, a ponadto sprzęt
weterynaryjny oraz aparaturę badawczo – laboratoryjną. Marki firmy to:
Maszyny i Urządzenia, a w tym: dozowniki celkowe, śrubowe; suszarki fluidyzacyjne;
krajalnice wafli, posypywacze mąki itp.; zbiorniki; przenośniki itp., linie technologiczne do mikronizacji
ziarna i płatków zbożowych, linie do prażenia nasion np. sezamu, słonecznika dyni itp.
Aparatura Badawcza, a w tym aparaty do badania palności, i inne na zlecenie.
Sprzęt Weterynaryjny, a w tym: klatki dla małych zwierząt, stoły operacyjne, stoły
diagnostyczne, lampy weterynaryjne, itp.
Firma dokonała wielu unikalnych wdrożeń rozwiązań technicznych, modernizacji urządzeń i linii
technologicznych. Firma jest właścicielem lub współwłaścicielem 13 patentów i wzorów użytkowych.
Wykonuje na zamówienie urządzenia typowe oraz projektuje i wykonuje jednostkowe urządzenia
prototypowe wynikające z aktualnych potrzeb klientów. W tym zakresie zdobyła bogate doświadczenie
praktyczne, a liczne rozwiązania z powodzeniem sprawdziły się w przemysłowej eksploatacji. Posiada
własną bazę wytwórczą z niezbędnym wyposażeniem. Działalność cechuje duża dbałość o bezpieczeństwo

Jan Góźdź
Właściciel
eurekainz@eurekainz.pl
602 773 252

HSW-Fabryka Elementów Złącznych
FASTEC Sp. z o.o.

Województwo:

ul. Lubelska 41, 37-470 Zaklików
info@fastec.pl
15 873 88 22
www.fastec.pl

Kategorie usług:

podkarpackie

obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
obróbka cieplna
pozostałe usługi

HSW - Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o. o. jest wiodącym producentem i dostawcą
elementów złącznych dla: budownictwa, energetyki, petrochemii, motoryzacji oraz przemysłu
maszynowego i elektronicznego.
Dzięki bogatemu doświadczeniu zakładu oraz wiedzy i zaangażowaniu pracowników jest prężnie
rozwijającym się, systematycznie i regularnie rozbudowywanym oraz modernizowanym zakładem
produkcyjnym.
Produkcja elementów złącznych odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, metodą obróbki
plastycznej oraz obróbki skrawaniem.
Jest jedynym producentem oryginalnych elementów złącznych do maszyn budowlanych produkcji HSW –
wytwarza je od ponad 40 lat, w oparciu o fabryczną dokumentację technologiczną.

Jacek Tonderys
Dyrektor Produkcji I Handlu
j.tonderys@fastec.pl
500 613 478

Fullmet Wojciech Ciepliński
ul. Fabryczna 7, 26-200 Końskie
w.cieplinski@fullmet.pl
41 372 61 99
www.fullmet.pl

Województwo:
świętokrzyskie

Kategoria usługi:
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Wykonywanie konstrukcji stalowych spawanych z dokumentacji powierzonej.
Firma produkuje:
- hale przemysłowe,
- schody,
- balustrady,
- konstrukcje balkonów,
- silosy,
- mieszalniki,
- instalacje odpylające

Wojciech Ciepliński
Właściciel
w.cieplinski@fullmet.pl
693 092 922

Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
ul. Międzyrzecka 47/49-51, 21-300 Radzyń Podlaski
gfn@gfn.com.pl
83 352 87 01
www.gfn.com.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim jest wieloletnim producentem akcesoriów
kolejowych do budowy torowisk dla kolei jak i dla kopalń. Ponadto zaopatrujemy takie gałęzie przemysłu
jak rolnictwo, budownictwo oraz górnictwo.
Firma zajmuje się produkcją:
- wkrętów kolejowych
- akcesoriów kolejowych
- kul stalowych
- kotew
- odkuwek
- śrub nienormalizowanych
- śrub ze stali nierdzewnej
- obejm stalowych
- zębów do bron
Dodatkowo GFN posiada wyspecjalizowaną narzędziownię, dzięki której ma możliwość produkcji własnych
narzędzi oraz matryc.
i matryc oraz ich regenerację.

Grzegorz Bugała
V-ce Prezes Zarządu
g.bugala@gfn.com.pl
83 352 87 01

GORBI Piotr Garbacz
ul. Spiessa 5, 20-270 Lublin
bok@gorbi.pl
81 750 08 75
www.gorbi.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
produkcja
usługi

GORBI jest firmą istniejącą od 2002 roku. Początkowo zajmowała się produkcją i hurtową sprzedażą rolet
materiałowych, verticali i moskitier. Obecnie GORBI jest jednym z liderów w Polsce w produkcji osłon
okiennych:
 zewnętrznych (żaluzje fasadowych, rolet aluminiowych zabezpieczających, moskitier, łamacze
światła, sunshield)
 wewnętrznych (rolety materiałowe, wykonane w systemie VEGAS, do okien dachowych,
nietypowych. verticali, zasłon rzymskich, żaluzji)
 osłon tarasów i ogrodów (Pergolux, Pergotele, Markizy, Verano)
Firma oferuje swoim klientom osłony, dekoracje oraz zabezpieczenia okien i innych przeszklonych
powierzchni, tarasów i ogrodów zimowych. Nowoczesne funkcjonalne produkty w szerokiej gamie
kolorystycznej i w każdym wymiarze, a przede wszystkim najwyższej jakości, gdyż firma kieruje się zasadą:
"jakość drogą do sukcesu". Profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
Z usług firmy korzystają: klienci indywidualni, dystrybutorzy okien, projektanci i architekci, firmy budowlane,
instytucje użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, szkoły, uczelnie i służba zdrowia.

Bartosz Hodara
Sprzedawca
bok@gorbi.pl
531033267

GRAWART Magdalena FabrowskaZubrzycka

Województwo:

ul. Inżynierska 5c, 20-484 Lublin
info@grawart.pl
81 744 38 71
www.grawart.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
pozostałe usługi

GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka istnieje od 1981 roku.
Głównymi produktami firmy są mosiężne, aluminiowe, stalowe tabliczki znamionowe (również
z tworzyw sztucznych), aluminiowe i stalowe panele oraz obudowy do wysokiej klasy sprzętu audio.
Technologie firmy to:
- sitodruk,
- trawienie,
- zamykanie anody,
- grawerowanie,
- frezowanie CNC,
- wybijanie.
Firma eksportuje swoje wyroby do kilkunastu krajów.

Magdalena Fabrowska-Zubrzycka
Właściciel
magda@grawart.com
603 114 289

GUMET Sz. Geneja s.j.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik
gumet@gumet.pl
81 825 32 41
www.gumet.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
laboratorium
pozostałe usługi

GUMET posiada narzędziownię do produkcji form wulkanizacyjnych, narzędzi do tłoczenia elementów
metalowych oraz oprzyrządowania peryferyjnego. Własne laboratorium fizyko-chemiczne pozwala
kontrolować surowce używane do produkcji oraz parametry jakościowe wyrobów końcowych. Firma jest
mocno wyspecjalizowana - główny produkt to elementy łożysk tocznych, tj.: uszczelnienia, pierścienie
i kosze do łożysk, które są dostarczane do producentów łożysk w całej Europie oraz łożyska
specjalne. Produkowane są również wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego.
Gwarancją wysokiej jakości produkowanych wyrobów są m.in. certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001
oraz elementy systemów VDA 6.1, IATF 16949 (PPAP, FMEA, SPC, APQP) i ISO 18001.
GUMET świadczy usługi z zakresu obróbki metali:
- obróbka skrawaniem na maszynach manualnych i CNC,
- fosforanowanie cynkowe,
- elektrodrążenie wgłębne,
- pokrywanie klejem elementów metalowych,
- usługi narzędziowe (projektowanie i wykonawstwo),
- wykrawanie i tłoczenie na prasach mechanicznych,
- obróbka wibrościerna i kriogeniczna.
.

Paweł Iracki
Szef Sprzedaży i Marketingu
marketing@gumet.pl
501 619 858

Hermar Rozalia Herda
ul. Frezerów 14, 20-300 Lublin
biuro@hermar.eu
502 060 746
www.hermar.eu

Województwo:
lubelskie

Kategoria usługi:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa

Firma handlowa świadcząca usługi w zakresie zaopatrzenia przemysłu w narzędzia i materiały
niezbędne w procesie produkcyjnym.
Dział produkcyjny oferuje oprzyrządowanie, części maszyn oraz inne rozwiązania dla zakładów
przemysłowych.

Marcin Herda
Dyrektor
m.herda@hermar.eu
502 060 746

JBM Firma Produkcyjno – Handlowo –
Usługowa Jacek Bergiel, Renata Bergiel Sp.j.
Borowina Sitaniecka 9T, 22-400 Zamość
biuro@jbm.net.pl
730 207 603
www.jbm.net.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

JBM Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Jacek Bergiel, Renata Bergiel S.j. jest producentem
mebli komercyjnych do centr handlowych.
Posiada park maszynowy obróbki metalu: laser, frezarka CNC, tokarka CNC, frezarki manualne,
wiertarka CNC, giętarka, robot spawalniczy, prasy krawędziowe, stanowiska spawalnicze, prasy,
lakiernia proszkowa, piły taśmowe, wykrawarka otworów w profilach, zrobotyzowane stanowisko
spawalnicze, elektrodrążąrka drutowa.

Jacek Bergiel
Wspólnik
bergiel@jbm.net.pl
606 441 751

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa
KOBEX Stanisław Rembisz

Województwo:

ul. Duble 71, Kamień, 36-053 Kamień
biuro@kobexstal.pl
15 838 10 16
www.kobexstal.pl

Kategorie usług:

podkarpackie

spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Firma KOBEX specjalizuje się w profesjonalnym projektowaniu i prefabrykacji konstrukcji stalowych,
przede wszystkim hal i wiat wielkopowierzchniowych. Jest polską firmą z polskim kapitałem i kadrą.
Konstrukcje spełniają najwyższe europejskie normy. Podczas projektowania i produkcji obiektów firma
korzysta z najnowocześniejszego oprogramowania, a do prefabrykacji służy bogaty park maszynowy,
obsługiwany przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Wszystkie konstrukcje poddawane są wnikliwej
kontroli jakości tak, aby zbudowane przez firmę hale służyły przez długie dziesięciolecia.
Do zakresu działalności należy również budowa fundamentów, montaż obudowy, świetlików, stolarki
budowlanej, bram i drzwi, a także wykonanie posadzki przemysłowej. W ofercie firma zawiera niemal
każdy etap budowy hali stalowej - od wykonania fundamentów, po kompletne wykonanie hali w systemie
"pod klucz".
Firma zapewnia profesjonalną obsługę doradczą, analizę projektanta oraz ewentualne wizualizacje
planowanego obiektu. W obiektach powstają duże parki maszynowe. Są to często zakłady produkcyjne,
magazyny, chłodnie czy też budynki inwentarskie i typowo rolnicze.

Rafał Wąsik
Manager
r.wasik@kobexstal.pl
602 131 001

Zakład Usługowo-Handlowy „Konspoż” Sp. J.
Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń

Województwo:

ul. Metalurgiczna 11, 20-234 Lublin
biuro@konpoz.pl
81 756 13 19
www.konspoz.pl

Kategorie usług:

lubelskie

pozostałe usługi

Zakład Usługowo-Handlowy „Konspoż” Sp. J. działa na rynku usług przeciwpożarowych od ponad
30 lat. Jest przedsiębiorstwem, które kompleksowo zapewnia obsługę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy tj.: szkolenia BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc
przedlekarska, dokumentacja BHP, ocena ryzyka zawodowego, oznakowanie i wyposażanie obiektów
w sprzęt BHP i PPOŻ., serwis gaśnic, hydrantów, systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowego
systemu ostrzegawczego (DSO), systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
głównych wyłączników ppoż., drzwi i bram ppoż., instalacji tryskaczowych i zraszaczowych,
pompowni ppoż., stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUGG), pomiary natężenia oświetlenia
ewakuacyjnego, badanie poziomu zrozumienia mowy i dźwięku.
Prowadzi sprzedaż artykułów BHP i PPOŻ oraz gazów technicznych takich jak: tlen, acetylen,
dwutlenek węgla, argon, mieszanka gazów spawalniczych.

Aneta Marzec
Sekretarka
biuro@konspoz.pl
81 756 13 39

KRYSTIAN Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Handlowe Krystian Klementowicz

Województwo:

ul. Budowlana 5, 20-469 Lublin
info@krystian.us
81 744 32 21
www.krystian.us

Kategoria usługi:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa są innowacyjne rozwiązania technologiczne.
KRYSTIAN posiada ponad 30 lat doświadczenia w budowie maszyn oraz urządzeń specjalnych
i może poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku polskim jak i za granicą.
W związku z dynamicznym rozwojem oraz podążaniem za ciągle zmieniającym się otoczeniem, KRYSTIAN
rozbudowuje swój park maszynowy oraz inwestuje w wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Rozpoznawanie oczekiwań klientów oraz dążenie do zaspokojenia ich potrzeb jest najmocniejszą stroną
przedsiębiorstwa.
Po wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu nowych technologii KRYSTIAN postanowił wkroczyć
na rynek opraw oświetleniowych wprowadzając innowacyjny, opatentowany, ekologiczny produkt
do zastosowań przemysłowych o nazwie SlimLED. Charakteryzuje go małe zużycie energii, bardzo duża
żywotność oraz wysoka jakość światła.
Dla członków Klastra początkowe koszty wymiany oświetlenia ponosi firma KRYSTIAN, która w trakcie
trwania kontraktu uczestniczy w podziale korzyści z inwestycji.
Misją KRYSTIAN jest „doskonałość w mechanice i tworzeniu technologii”, odzwierciedlająca w pełni profil
działalności firmy.

Grzegorz Skrzypczuk
Kierownik Działu Obróbki
Skrawaniem
g.skrzypczuk@krystian.us
691 802 206

KS engineering technology Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ks-engineering-technology.eu
735 993 500
www.ks-engineering-technology.eu

Zakres działalności firmy obejmuje:
•

wirtualne opracowywanie kompletnych linii produkcyjnych

•

badania wykonalności dla zastosowań robotów przemysłowych

•

symulacje kompletnych linii produkcyjnych

•

offline - programowanie robotów przemysłowych

•

zarządzanie projektami

Zbigniew Radomski
Business Development
info@ks-engineering-technology.eu
735 993 500

Województwo:
lubelskie

Kategoria usługi:
pozostałe usługi

LCM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 204, 21-100 Lubartów
biuro@lcm.eu
728 188 920
www.lcm.eu

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
pozostałe usługi

Firma LCM sp. z o.o. powstała w 2013 r. z przekształcenia firmy LCM LOGISTIC CONSTRUCTIONS MONTAGE
działającej w branży usług od wielu lat. Zdobyte doświadczenia oraz stałe dążenie do perfekcji pozwalają
firmie oferować usługi w szerokim spektrum działania i na najwyższym poziomie.
Firma dysponuje wieloma profesjonalnymi i wyspecjalizowanymi ekipami montażowymi, które są w stanie
sprostać każdemu zadaniu w zakresie montażu, demontażu oraz przebudowy stalowych konstrukcji
wysokiego składowania. Mogą one również wykonać kompleksowy serwis lub przegląd techniczny. Firma
realizuje zarówno projekty standardowe jak i specjalne, zawierające dużą ilość innowacji i nowinek
technicznych w Polsce jak i innych krajach.
Działania firmy charakteryzuje solidność, elastyczność, innowacyjność oraz dbałość o terminowe
wykonywanie zleceń. Mając na celu bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy, pracownicy posiadają
wymagane prawem uprawnienia (badania wysokościowe, uprawnienia do obsługi podestów jezdnych oraz
wózków widłowych), a także stosują na co dzień niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony, wymagane
w pracach montażowych i wysokościowych.

Tomasz Rosa
Manager
tomasz@lcm.eu
883 357 906

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
biuro@lpnt.pl
81 534 61 00
www.lpnt.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
laboratorium
pozostałe usługi

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. promuje kulturę innowacyjną, rozwijając istniejący
potencjał naukowo-badawczy Lubelszczyzny. W ramach swojej działalności LPNT kładzie nacisk
na rozwój młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami na biznes, których wspiera
tworząc specjalne programy akceleracyjne. Pomaga też w uruchomieniu własnej działalności,
poprzez prowadzenie Inkubatora Technologicznego, w ramach którego oferuje bezpłatne szkolenia
oraz usługi w zakresie księgowości, marketingu i doradztwa prawnego.
Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest rozwój kompetencji cyfrowych, Park kieruje swoją ofertę
również do najmłodszych, prowadząc cykliczne zajęcia z programowania dla dzieci w wieku
od 6 do 13 lat (Akademia Młodego Inżyniera).
Spółka
wspomaga
też
sektor
kreatywny,
będąc
liderem
rozwoju
designu
w województwie lubelskim (Lubelski Instytut Designu). Oprócz tego, instytucja jest organizatorem
wielu wydarzeń oraz angażuje się w przedsięwzięcia związane z nowymi technologiami, IT,
biznesem i innowacjami (m. in. Startup Weekend, FuckUp Nights, Code Week, Festiwal Nauki,
TEDx).

Justyna Ławniczak
Asystent Zarządu
biuro@lpnt.pl
81 534 61 00

LUBEST Sp. z o.o.
ul. Łużyczan 19/7, 20-830 Lublin
biuro@lubest.pl
883 743 090
www.lubest.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka cieplna
pozostałe usługi

LUBEST Sp. z o.o. jest innowacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się profesjonalną obróbką metali.
Świadczy usługi w zakresie projektowania oraz wykonywania gotowych konstrukcji i elementów stalowych
– zarówno tych ze stali węglowej jak i stali nierdzewnych. Specjalizacją firmy jest obróbka skrawaniem
z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń CNC – frezarek oraz tokarek numerycznych. W parku
maszynowym znajdą Państwo 4 osiowe frezarki CNC mogące pracować jednocześnie w każdej osi jak
i zaawansowane, wieloosiowe tokarki CNC.
Adres zakładu produkcyjnego: ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce

Mateusz Frańczak
Prezes Zarządu
biuro@lubest.pl
883 743 090

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe MALINEX Ryszard Malinowski

Województwo:

ul. Stadionowa 21A, 21-010 Łęczna
biuro@malinex.eu
81 462 31 35
www.malinex.eu

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
obróbka cieplna
laboratorium

Przedsiębiorstwo Malinex działa na rynku obróbki skrawaniem od roku 1991. Mamy olbrzymie
doświadczenie w tej branży, a nasze produkty i towary cieszą się zaufaniem Klientów. Wykonujemy
detale dla przemysłu rolniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, górniczego oraz klientów
indywidualnych.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze, którą nieustannie szkolimy, chętnie podejmujemy nowe
wyznawania i rozwijamy naszą działalność. Natomiast park maszynowy, którym dysponujemy,
w pełni zabezpiecza wykonanie wszystkich części wchodzących w skład naszych wyrobów.
Cechujemy się wysokim poziomem jakości oferowanych produktów oraz usług, których świadectwem
są stali i powracający Kontrahenci oraz wdrożone systemy zarządzania: IATF 16949, ISO 3834-2, ISO
9001, ISO 14001.

Ryszard Malinowski
Prezes
r.malinowski@malinex.eu
508 119 915

METALTON G. Olchawski Sp.j.
ul. Przemysłowa 31, 24-320 Poniatowa
info@metalton.com.pl
81 820 58 88
www.metalton.com.pl

Województwo:
lubelskie

Kategoria usługi:
obróbka skrawaniem
odlewnictwo i tłoczenie
pozostałe usługi

Narzędziownia METALTON jest firmą rodzinną, założoną w 1999 roku. Firma posiada ponad piętnastoletnie
doświadczenie w branży metalowej. Powstała jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
METALTON Spółka Cywilna świadczące usługi w zakresie odlewnictwa metali nieżelaznych. W 2004 roku
kupiła polski oddział szwedzkiej firmy “Habo” i została podzielona na BRASS Polska Sp. z o. o., firmę
specjalizującą się wyłącznie w odlewnictwie, natomiast firma METALTON od 2004 roku jako spółka jawna
zajęła się produkcją narzędzi tłocznych i form odlewniczych. W 2010 roku w firmie został wdrożony System
Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy: ISO 9001:2008. Obecnie specjalizuje się w produkcji
narzędzi precyzyjnych. Należą do nich formy do odlewania ciśnieniowego stopów aluminium, wszelkiego
rodzaju okrojniki, wykrojniki oraz tłoczniki postępowe. Oferowane przez firmę usługi są kompleksowe,
od wykonania projektu, do wyrobu finalnego. Firma posiada nowoczesny park maszynowy i wysoko
wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem – co jest gwarantem usług
na najwyższym poziomie.

Grzegorz Olchawski
Współwłaściciel
grzegorz.olchawski@metalton.com.pl

605 675 566

MIGRO Pilip Marek
ul. Maja 160, 22-435 Komarów-Osada
migro@migro.com.pl
793 550 315
www.migro.com.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie

Firma MIGRO specjalizuje się w obróbce stali nierdzewnej i aluminium.
Zajmuje się produkcją części maszyn do przemysłu spożywczego i chemicznego - głównie
na eksport.
Świadczy usługi z zakresu: laserowego ciecia blach czarnych, aluminium i stali nierdzewnej.
Dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz specjalistyczną kadrą pracowników.
Firma zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz szybkość wykonywanych zleceń.

Marek Pilip
Właściciel
m.pilip@migro
793 550 315

MK Mikro Energia
Opole 80, 21-222 Podedwórze
biuro@mk-energia.pl
519 393 389
www.mk-energia.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
pozostałe usługi

MK Mikro Energia jest producentem ekologicznych palników peletowych oraz urządzeń z nimi
współpracujących, np. nagrzewnic peletowych.
Oferuje palniki peletowe od mocy 10 kW do 1000 kW. Nowoczesna konstrukcja palników
charakteryzuje się 5 klasą czystości spalin. Ponad to pozwala na stosowanie peletu gorszej jakości,
dzięki zastosowaniu specjalnych rusztów zapobiegających powstawaniu spieków.
Urządzenia charakteryzują się automatyczną pracą. Zastosowany sterownik umożliwia sterowanie
m.in. pompą CWU, pompą CO, pompą cyrkulacyjną, zaworem mieszającym itd.
Firma oferuje również nowoczesną platformę OZE. Jest to aplikacja, dzięki której możliwa jest
zdalna obserwacja i regulacja parametrów układu grzewczego.
Firmę cechuje profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta.

Kazimierz Martychowiec
Właściciel
biuro@mk-energia.pl
519 393 389

MIX-GRAF Sp. z o.o.

Województwo:

ul. Bursaki 19E, 20-150 Lublin
biuro@mix-graf.pl
81 446 57 50
www.mix-graf.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
pozostałe usługi

Firma MIX GRAF rozpoczęła działalność jako hurtownia artykułów poligraficznych. Od 2000 roku, idąc
za potrzebami klientów, rozszerzyła swoją ofertę. W pierwszej kolejności o produkty niezbędne w branży
poligraficznej i służące do wyposażenia profesjonalnej mieszalni farb, a później w kierunku narzędzi tnących
wykorzystywanych w wielu segmentach rynku.
W 2006 roku firma wprowadziła sprzedaż oraz serwis noży, wykrojników, wierteł i innych narzędzi tnących.
Obecnie tworzy jedyną w Polsce sieć szlifierni o zasięgu ogólnopolskim z lokalizacjami w Lublinie, Tychach,
Warszawie i Wrocławiu.
Dzięki wieloletniej pracy na stałym, wysokim poziomie stała się postrzegana jako ekspert w dziedzinie
obróbki narzędzi z wkładką z węglika spiekanego i stali proszkowych.
Nowoczesny park maszynowy firmy MIX GRAF pozwala na ostrzenie noży listwowych aż do 4m długości,
noży krążkowych aż do 700mm średnicy oraz najróżniejszych narzędzi specjalistycznych.
Trzon firmy to wykwalifikowana kadra szlifierzy - ekspertów w swoim fachu, z taką samą starannością
traktujących wszystkie narzędzia, które trafiają w ich ręce.

Aleksandra Wasilewska
Wiceprezes Zarządu
aleksandra.wasilewska@mix-graf.pl
510 247 108

„MJM” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6 , 22-100 Chełm
mjm@mjm.chelm.pl
82 563 26 52
www.mjm.chelm.pl

Firma prowadzi działalność od 1994 r.
Zakres działalności firmy obejmuje:
- wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych zgodnie PN-EN-1090,
- remonty mechaniczne maszyn i urządzeń przemysłowych,
- wykonawstwo części zamiennych i ich regeneracja,
- obróbka skrawaniem,
- naprawa, modernizacja i konserwacja urządzeń podlegających UDT.

Jerzy Jonak
Prezes
mjm@mjm.chelm.pl
82 564 65 41

Województwo:
lubelskie

Kategoria usługi:
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie

MULTI-OFFER Sp. z o.o.
ul. A. Grygowej 27, 20-260 Lublin
bok@przyczepyfaro.pl
696 071 197, 728 832 432
www.przyczepyfaro.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie

MULTI-OFFER Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji jedno i dwuosiowych przyczep
samochodowych marki
Firma posiada również w swojej ofercie części zamienne, koła, oraz akcesoria do przyczep.
Wykonuje również usługi związane z obróbką plastyczną blach na zimno.
Park maszynowy wyposażony jest w:
- prasy krawędziowe
- wykrawarkę do metalowych blach
- gilotynę do cięcia metalowych blach

Piotr Piech
Prezes
piech@przyczepyfaro.pl
696 071 197

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoWdrożeniowe NABOR G. Naborczyk

Województwo:

ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik
nabor@nabor.pl
81 825 77 44
www.nabor.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
laboratorium
pozostałe usługi

Firma NABOR istnieje od 1983 roku. W skład firmy wchodzą trzy wyspecjalizowane działy: przetwórstwa
elastomerów, obróbki skrawaniem , obróbki plastycznej
Z zakresu obróbki metali dwa działy firmy oferują produkty i usługi z zakresu: cięcia laserem, gięcia,
spawania, obróbki powierzchni, montażu, frezowanie – 3, 4 i 5 osi, toczenie, szlifowanie, elektrodrążenie
EDM, wiercenie.
Celem firmy jest dostarczenie Klientom wyrobów najwyższej jakości dlatego od ponad 30 lat firma
doskonali i rozwija metody produkcyjne wdrażając rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesów
naszych Klientów w Polsce i za granicą.
Firma posiada certyfikat: AS9100, IATF, ISO9001, ISO14001.
Ponad 70% h zamówień firmy to kontrakty eksportowe.
Firma produkuje dla branży lotniczej, motoryzacyjnej, spożywczej i innych gałęzi przemysłu. W swojej
ofercie posiada precyzyjnie wykonane wyroby gumowe, gumowo-metalowe i metalowe. Zapewnia
kompleksowe zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, produkcyjne i logistyczne.

Ilona Naborczyk-Górska
Dyrektor handlowy
inaborczyk@nabor.pl
605 060 504

Nota Zakład Mechaniki Precyzyjnej
Stanisław Szymczyk

Województwo:

ul. Inżynierska 8Ł; 20-484 Lublin (Produkcja)
nota@nota.pl
81 4441125
www.nota.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
pozostałe usługi

NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej jest firmą prywatną. Od ponad 30 lat utrzymuje wysoką pozycję
na rynku diamentowych narzędzi ciągarskich. Podstawą działalności Firmy jest produkcja narzędzi
z materiałów supertwardych.
NOTA oferuje następujące produkty i usługi:
1. Tarcze diamentowe i CBN.
2. Frezy i inne narzędzia z PCD i PCBN.
3. Ziarno i mikroproszki diamentowe.
4. Pasty diamentowe, z węglika tytanu, ziarno azotku boru, oraz kalibry emalierskie.
5. Płytki do cięcia z PCD, PDC, PCBN.
6. Obciągacze diamentowe.
7. Ciągadła diamentowe do ciągnięcia drutów ze stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych,
miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, niklu i srebra, o różnej geometrii, w których część robocza
może być wykonana z diamentu naturalnego, z syntetycznego diamentu monokrystalicznego
a także z syntetycznego diamentu polikrystalicznego.
8. Usługi regeneracji ciągadeł diamentowych.

Ewa Jatkowska
Specjalista ds. obsługi klienta
nota@nota.pl
501 661 222

Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej
Nowak

Województwo:

ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
info@nowaktechnologie.pl
84 616 75 00
www.nowaktechnologie.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej NOWAK funkcjonuje na rynku już prawie 40 lat.
Specjalizuje się:
- szeroko rozumianej obróbce stali oraz metali kolorowych
- produkcji: testerów do głowic silnikowych, osłon do anten mikrofalowych, obudów do elektroniki
przemysłowej, szaf telekomunikacyjnych (w tym dwupłaszczowych, termoizolowanych), uchwytów
masztowych, antenowych
- oferowaniu usług polegających na: cięciu, gięciu, toczeniu oraz frezowaniu metalu i wykonywaniu
elementów, zarówno z materiału własnego jak i powierzonego, na podstawie opracowanych samodzielnie
lub przekazanych projektów, malowaniu proszkowym stali oraz aluminium.
Firma dysponuje biurem Konstrukcyjno-Projektowym świadczącym kompleksowe usługi z zastosowaniem
technik CAD w środowisku AUTODESK INVENTOR
Posiada specjalistyczny sprzęt w postaci: automatów spawających z obrotnicami, urządzeń co cięcia
metalu, ploterów tnących i frezujących, obrabiarek, frezarek CNC (3 osiowe), tokarek CNC, giętarek, pras
krawędziowych, pras mimośrodowych, szlifierek do płaszczyzn.

Tomasz Bartłomiej Nowak
Właściciel
info@nowaktechnologie.pl
505 865 466

NOYEN Sp. z o.o.
ul. Braci Krausse, 20-270 Lublin
biuro@noyen.com
81 745 05 98
www.noyen.com

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie
laboratorium
pozostałe usługi

NOYEN to zaufane źródło kompleksowych rozwiązań z zakresu mycia przemysłowego. Tworzymy urządzenia
do mycia i odtłuszczania części w procesach produkcyjnych. Opracowujemy i wdrażamy innowacje
w zakresie automatyzacji i integracji linii przemysłowych. Produkujemy również skuteczne i bezpieczne
środki myjące oraz odtłuszczające do zastosowań przemysłowych, aplikacje przygotowania powierzchni
przed malowaniem, zabezpieczenia antykorozyjnego, pasywacji, fosforanowania i odrdzewiania.
Zapewniamy profesjonalne wsparcie i opiekę w zarządzaniu procesem mycia. Badania laboratoryjne
wykonywane przez naszych ekspertów pomagają wprowadzać i optymalizować procesy mycia oraz
uzyskiwać ponadprzeciętną jakość czystości technicznej. Realizujemy również usługi mycia, odtłuszczania
i trawienia przemysłowego dopasowane do potrzeb klientów, w tym usługi mycia na klasę czystości
technicznej VDA 19 i ISO 16232.
Posiadamy park maszynowy i oferujemy usługi obróbki skrawaniem, cięcia lub gięcia blach na nowoczesnych
maszynach CNC.
Dzięki wiedzy i ponad 20-letniemu doświadczeniu zmieniamy sposób myślenia o myciu. Wdrażamy
nowoczesne rozwiązania, które stanowią odpowiedź na potrzeby naszych klientów i rynku.

Urządzenia: Rafał Włosek
rafal.wlosek@noyen.com
694 532 105
Chemia: Kamil Zarychta
kamil.zarychta@noyen.com
694 516 920

OMEGA RUSZTOWANIA S.C.
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa
biuro@omega-rusztowania.pl
17 227 36 73
www.omega-rusztowania.pl

Województwo:
podkarpackie

Kategorie usług:
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Jako producent i sprzedawca rusztowań posiadamy w swojej ofercie nowe systemy rusztowań:
- OMEGA I, technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,65 m
- OMEGA II, technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,70 m
- OMEGA III , technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,73 m
Prowadzimy również sprzedaż oryginalnych elementów następujących systemów :
- RUX SUPER, RUX VARIANT,
- PLETTAC SL 70,
- LAYHER Blitz,
- BAUMANN – MOSTOSTAL,
- UNI TOP,
- UNI 70,
- Platino,
- ALFIX.
Ponadto oferujemy również 2 systemy aluminiowych rusztowań przejezdnych CUSTERS oraz bogaty
asortyment elementów uzupełniających do rusztowań, jak: złącza, kratownice, siatki, plandeki, wciągarki
i windy.

Łukasz Chmaj
Współwłaściciel
lukasz.chmaj@omega-rusztowania.pl
603 373 138

OMEGA RUSZTOWANIA Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa
biuro@omega-rusztowania.pl
17 227 36 73
www.omega-rusztowania.pl

Województwo:
podkarpackie

Kategorie usług:
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Jako producent i sprzedawca rusztowań posiadamy w swojej ofercie nowe systemy rusztowań:
- OMEGA I, technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,65 m
- OMEGA II, technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,70 m
- OMEGA III , technicznie i wymiarowo odpowiadające wszystkim systemom o szerokości ramy 0,73 m
Prowadzimy również sprzedaż oryginalnych elementów następujących systemów :
- RUX SUPER, RUX VARIANT,
- PLETTAC SL 70,
- LAYHER Blitz,
- BAUMANN – MOSTOSTAL,
- UNI TOP,
- UNI 70,
- Platino,
- ALFIX.
Ponadto oferujemy również 2 systemy aluminiowych rusztowań przejezdnych CUSTERS oraz bogaty
asortyment elementów uzupełniających do rusztowań, jak: złącza, kratownice, siatki, plandeki, wciągarki
i windy.

Łukasz Chmaj
Współwłaściciel
lukasz.chmaj@omega-rusztowania.pl
603 373 138

PPMiU Plasmet sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 25, 37-700 Przemyśl
biuro@plasmet.net
16 678 45 29
plasmet.net

Województwo:
podkarpackie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
obróbka cieplna

Plasmet Sp. z o.o. to największy polski producent narzędzi do obróbki plastyczniej metali. Oferuje narzędzia
do pras krawędziowych wszystkich typów, standardowe i na indywidualne zamówienie, narzędzia do
zaginarek i noże do gilotyn.
Oprócz narzędzi nowych o długości do 5000mm wykonujemy regenerację i przeróbki narzędzi używanych.
Narzędzia do pras z mocowaniem typu Amada® Trumpf®, Wila® oraz LVD są dostępne z magazynu
i dostarczane na terenie Polski nawet w 24 godziny od zamówienia. Produkowane przez nas narzędzia są
hartowane laserowo, oferujemy również usługi hartowania laserowego.

Artur Kryński
kierownik działu sprzedaży
a.krynski@plasmet.net
693 299 112

Podkarpackie Zakłady Mechaniczne
Sp. z o.o. Sp. k.

Województwo:

ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica
biuro@p-zm.com
14 670 51 81
www.p-zm.com

Kategorie usług:

podkarpackie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Firma działa na rynku od 1980 i jest firmą rodzinną ze 100% kapitałem polskim. Związana jest
z branżą metalowo – maszynową, na potrzeby której projektuje i produkuje wszelkiego rodzaju elementy
metalowe aż po całe linie produkcyjne wraz z automatyką, sterownikami oraz wykorzystaniem robotyki.
Jest dostawcą usług i wyrobów dla przemysłu m.in.: oponiarskiego, górniczego, motoryzacyjnego,
wojskowego, hutniczego, lotniczego, metalurgicznego, kolejowego, transportowego, chemicznego,
budowlanego, papierniczego, konstrukcyjnego.
Działalność koncentruje się na: mechanice, automatyce, hydraulice, pneumatyce, projektowaniu maszyn
i urządzeń.
Biuro konstrukcyjne realizuje pracę z zakresu:
- projektowanie urządzeń prototypowych na zlecenie Klienta
- projektowanie i wykonawstwo dokumentacji maszyn, urządzeń i oprzyrządowania
- wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie powierzonej koncepcji
- tworzenie koncepcji i wizualizacji 3D
Firma oferuje kompleksową obsługę projektu.

Paweł Pawłowski
Kierownik ds. kluczowych klientów
p.pawlowski@p-zm.com
723 975 376

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
politechnika@pollub.pl
81 538 41 03
www.pollub.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
laboratorium
pozostałe usługi

Uczelnia państwowa istniejąca od 1953 roku. Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci
kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby regionu. Główne kierunki
badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji
i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii.
Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową.
Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa
ochronne.

Kazimierz Zaleski
Profesor nadzwyczajny
k.zaleski@pollub.pl
664 329 492

PORTAL Krzysztof Głażewski
Prawiedniki Kolonia 61, 20-515 Lublin
info@glazewski.lublin.pl
81 750 00 33, 601 050 400
www.glazewski.lublin.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Firma działa na rynku od 1988 r. Prowadzimy działalność usługową w zakresie plastycznej obróbki blach.
Wykonujemy projekty elementów, detali i urządzeń z blach. Nasze usługi kierujemy zarówno do firm
produkcyjnych jak i do klientów indywidualnych. Obecnie współpracujemy z firmami z branż automotive,
budowlanej, lotniczej, reklamowej, rolniczej oraz elektronicznej.
Oferta firmy obejmuje cięcie blach na gilotynie CNC, zautomatyzowane gięcie blach na prasach
krawędziowych CNC, wykrawanie i tłoczenie na wykrawarkach młoteczkowych CNC, gięcie rur na giętarce
CNC, zgrzewanie, obróbka skrawaniem i toczenie CNC, spawanie metali.
Nasz park maszynowy:
- prasy krawędziowe CNC – 4 szt.
- wykrawarki młoteczkowe TRUMPF TRUMATIC – 2 szt.
- prasa hydrauliczna
- gilotyna do blach
- zgrzewarki do blach
- przecinarka taśmowa
- giętarka do rur 3D CNC
- centrum tokarskie CNC

Krzysztof Głażewski
Właściciel
info@glazewski.lublin.pl
601 050 400

PROFIL Jacek Roman
ul. Gospodarcza 7, 22-300 Krasnystaw
jacek_roman@wp.pl
660 737 325
www.profil-krasnystaw.eu

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

PROFIL Jacek Roman jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem.
Firma wykonuje kompleksowe usługi w zakresie obróbki metali - począwszy od usług tokarskich
po budowę linii technologicznych, zbiorników czy konstrukcji ze stali węglowej, kwasoodpornej,
aluminium.
Szeroki zakres możliwości produkcyjnych, duża elastyczność parku maszynowego oraz doświadczona kadra
pracownicza pozwala firmie na realizację najbardziej nietypowych i skomplikowanych zleceń. Dzięki
wdrażaniu nowych rozwiązań, sprawnej infrastrukturze i monitorowaniu procesów jakościowych firma
może konkurować na najwyższym poziomie i sprostać wymaganiom kontrahentów m.in. z branży
spożywczej, chemicznej, budownictwa mieszkaniowego.

Jacek Roman
Właściciel
jacek_roman@wp.pl
660 737 325

Pronat Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Roman Bochniarz
Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łęczna
biuro@plasmet.net
81 752 08 95
www.pronat.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie

Firma „Pronat” powstała w 1991 roku początkowo zajmując się wyłącznie obróbką drewna
wykorzystywanego do budowy architektury ogrodowej takiej jak altany, meble wypoczynkowe, place
zabaw instalowane w przestrzeni prywatnej oraz po uzyskaniu przez nas niezbędnych certyfikatów również
w przestrzeni publicznej.
W 2010 roku zainspirowani rosnącą modą na urządzenia outdoor fitness rozszerzyliśmy naszą działalność
zajmując się obróbką stali rozpoczynając wytwarzanie elementów urządzeń siłowni plenerowych.
Aktualnie zajmujemy się zarówno produkcją elementów architektury drewnianej jak również
certyfikowanych metalowych placów zabaw oraz siłowni plenerowych. W procesie produkcji
wykorzystujemy przecinarki taśmowe, giętarki do rur, frezarkę do połączeń krawędzi rur, wytwarzane
elementy łączymy przy pomocy spawania MIG/MAG, korzystamy również z plotera frezującego który
ułatwia cięcie elementów z blachy aluminiowej oraz płyt HDPE.

Roman Bochniarz
Właściciel
biuro@pronat.pl
888 400 440

Rad-Stal bis s.c.
ul. Rąblowska 14, 20-509 Lublin
biuro@rad-stal.pl
81 527 80 72
www.rad-stal.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:

obróbka skrawaniem CNC
obróbka elektroerozyjna
szlifowanie
cięcie

Firma Rad-stal bis s.c. istnieje na rynku od 1990 roku. Zajmuje się obróbką skrawaniem oraz obróbką
elektroerozyjną od projektowania poprzez wytwarzanie i wdrażanie do produkcji.
Firmę cechuje wykwalifikowana kadra pracownicza, a także wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu
elementów z metalu i części niemetalowych.
Firma posiada w swoim parku maszynowym:
- centra obróbkowe trzy i czteroosiowe,
- tokarki z napędzanymi narzędziami oraz osią Y,
- elektroerozyjną wycinarkę drutową,
- drążarkę wgłębną,
- przebijarkę do otworów od fi 0,3mm
- wiele maszyn konwencjonalnych w tym frezarki, tokarki, szlifierki
-prasy mimośrodowe od 16 do 64 ton nacisku.

Konrad Radkowski
Współwłaściciel
k.radkowski@rad-stal.pl
606 465 868

REALL Agencja Zaopatrzenia
Technicznego Arkadiusz Króżel

Województwo:

ul. Wojciechowska 7L, 20-704 Lublin
info@reall.pl
81 5361300
www.reall.eu

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka plastyczna
odlewnictwo i tłoczenie
obróbka cieplna
pozostałe usługi

Firma REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego powstała w 1990 roku w Lublinie.
Od początku swej działalności zajmuje się elementami techniki transportowej i transmisji mocy.
Oferta firmy obejmuje: łańcuchy, koła łańcuchowe, koła pasowe, koła zębate, sprzęgła, taśmy transportowe,
pasy napędowe, pasy zębate, kubełki elewatorowe, ssawki, tuleje montażowe, sanie silnikowe i wiele
innych.
Zakres działań to również doradztwo techniczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów z tym
związanych. Firma zajmuje się również całodobowo serwisem taśm transportowych. Dzięki wieloletniej
współpracy z najlepszymi światowymi producentami firma może oferować produkty najwyższej jakości.
Duży magazyn oraz szeroki asortyment zgromadzonych tam produktów pozwala na kompleksową obsługę
odbiorców, a dzięki automatycznym regałom sterowanym systemem komputerowym, również na sprawne
i szybkie realizowanie zamówień.

Arkadiusz Króżel
Właściciel
info@reall.pl
602 292 044

RST ROZTOCZE Sp. z o.o.
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski
rst@roztocze.eu
84 664 35 01
www.roztocze.eu

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
odlewnictwo i tłoczenie
cięcie
laboratorium
pozostałe usługi

RST ROZTOCZE Sp. z o.o. – jeden z największych europejskich producentów systemów zamykania, zamków
i zawiasów przemysłowych.
Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne oraz profesjonalna narzędziownia pozwalają realizować
niestandardowe zlecenia także od klientów z branży automotive.
Firma posiada profesjonalny park maszynowy, składający się z przeszło 350 maszyn (w tym ok. 170 maszyn
CNC) dzięki któremu realizuje zadania z zakresu obróbki plastycznej, obróbki skrawania, odlewnictwa
materiałów typu ZnAl, wtrysku tworzyw sztucznych, spawania i obr. powierzchni: malowanie proszkowe,
trowalizacja.
Firma funkcjonuje w jednej grupie kapitałowej z producentem części do branży lotniczej - firmą WSK
Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. Zatrudnia 850 osób (w tym 70 inżynierów).

Piotr Zieliński
Kierownik Działu Technicznego
p.zielinski@roztocze.eu
607 670 552

Samet Sp. z o.o.
Aleja 600-lecia 1, 24-300 Opole Lubelskie
samet@samet.pl
81 827 22 34
www.samet.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie

Samet Sp. z o. o. od ponad 20 lat projektuje i produkuje różnego rodzaju kontenery, pojemniki
i konstrukcje metalowe. Dział projektowy oraz nowy i rozbudowany park maszynowy zapewnia
profesjonalną i solidną produkcję.
W ofercie są między innymi kontenery stalowe otwarte, z dachem, prasy, do segregacji odpadów,
platformy, pojemniki samo wysypujące do wózków widłowych typu TK, DL, szufle, muldy stalowe oraz inne
konstrukcje metalowe.
Firma wykorzystuje tylko najlepszej jakości blachy typu standard S235, a także S355, Hardox oraz Domex.
Każdy produkt jest śrutowany do pierwszego stopnia czystości, zabezpieczany antykorozyjną farbą
podkładową i malowany farbą nawierzchniową w dowolnym kolorze RAL zamawianym przez klienta.
80 pracowników dba aby każdy wyrób opuszczający zakład spełniał najwyższe standardy jakości.
Dowodem na wysoką jakość, czyli połączenie optymalnej wytrzymałości, sprawdzonych rozwiązań
technicznych oraz ładny wygląd naszych wyrobów jest szerokie grono zadowolonych kontrahentów
zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Zachodniej takich jak Dania, Szwecja, Francja, Belgia, Holandia czy
Szwajcaria.

Franciszek Mazur
Prezes
samet@samet.pl
81 827 22 34

Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD
Roman Duszkiewicz

Województwo:

ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa Dolna
zmp@sard.pl
17 227 51 77
www.sard.pl

Kategorie usług:

podkarpackie

obróbka skrawaniem
pozostałe usługi

ZMP SARD małych gabarytach skomplikowanej formie specjalizuje się w precyzyjnej obróbce skrawaniem
elementów metalowych zgodnie ze specyfikacją klienta.
Firma specjalizuje się w obróbce precyzyjnej komponentów o skomplikowanych szczegółach
najwyższej jakości.
Współpracuje z wieloma gałęziami przemysłu, w tym: energią odnawialną, elektroniką, uzbrojenie,
przemysł lotniczy, motoryzacyjny i dostarczania indywidualnych specyfikacji.
ZMP SARD posiada dobrze wyposażoną fabrykę z 30 maszynami sterowanymi numerycznie oraz
odpowiednie kwalifikacje. Personel oraz nowoczesne laboratorium testowe zapewniają najwyższy
standard produktu.
Firma może produkować partie i masową produkcję z krótkimi czasami realizacji i po bardzo
konkurencyjnych cenach.
ZMP SARD to firma z 30-letnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Roman Duszkiewicz
zmp@sard.pl
607 585 245
Sekretariat
biuro@sard.pl
17 2275 177

BK SIATMET Bogdan Koper
Sól 526, 23-400 Biłgoraj
poczta@siatmet.com.pl
84 687 04 74
www.siatmet.com.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorieusług:
pozostałe usługi

Firma BK SIATMET Bogdan Koper jest rodzinnym przedsiębiorstwem działającym w branży metalowej
od 1986 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji drutów oraz wyrobów z drutu.
Firma produkuje:
siatki zbrojeniowe zgrzewane (maty zbrojeniowe),
kratownice stalowe belek stropowych (TERIVA, FERT, CERAM)
zbrojenie rozproszone do betonu,
siatka leśna
panele ogrodzeniowe ocynkowane oraz ocynkowane i lakierowane proszkowo,
siatki ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane tworzywem PCV,
druty ocynkowane, powlekane PCV, miękkie żarzone, czarne półtwarde.
Wyroby te wykonuje w rozmiarach standardowych jak również po wcześniejszym uzgodnieniu
w wymiarach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Zapewnia krótkie terminy realizacji
zamówień i dowóz zamówionych wyrobów.

Bogdan Koper
Właściciel
poczta@siatmet.com.pl
501 –539-637

Simba s.c. M.Ćwirzeń W.Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin
biuro@simba.pl
733 601 601
www.simba.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

Spółka Simba s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki jest producentem certyfikowanych placów zabaw, siłowni
plenerowych, urządzeń street workout oraz małej architektury. W ramach prowadzonej przez Spółkę
działalności urządzenia projektowane są zarówno w nowoczesnym jak i tradycyjnym designie
z najwyższą starannością o każdy detal. Wszystkie produkty Spółki Simba posiadają certyfikaty
i są objęte 36 miesięczną gwarancją, a ich jakość jest potwierdzona m.in. przez państwową akredytację PCA.
Spółka posiada w ofercie produkty dla Klientów ze wszystkich grup wiekowych, w tym także Klientów
szczególnie wymagających - najmłodszych i osób niepełnosprawnych. W zakresie oferty produktowej dla
najmłodszych, produkty Spółki mają za zadanie kształtować wyobraźnię oraz zdolności motorycznosensoryczne, a dla niepełnosprawnych przyczyniać się do usprawniania ruchowego przy uwzględnieniu
ograniczeń fizycznych ich użytkowników. Spółka jako przedsiębiorstwo promujące zdrowy styl życia oferuje
również szereg urządzeń do ćwiczeń. Oferta Spółki z myślą o potrzebach czworonogów została poszerzona
o tory przeszkód dla psów – dzięki autorsko zaprojektowanym urządzeniom powstają profesjonalne psie
parki miejsca rekreacji pełniące funkcję społeczną i integracyjną dla właścicieli.

Piotr Ponikowski
Dyrektor zarządzający
Piotr_ponikowski@simba.pl
721 382 331

SLC-Automation Sp. z o.o.

Województwo:

ul. Łaszczowiecka 7c, 22-600 Tomaszów Lubelski
biuro@slc-automation.pl
794 935 718
www.slc-automation.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
spawanie
pozostałe usługi

SLC Automation działa na rynku od 2015 roku, wypełnia niszę rynkową w Polsce w zakresie
automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjalizuje się w produkcji maszyn do automatyzacji
procesów produkcji, z koncepcją dynamicznie rozwijającego się przemysłu 4.0, przy zachowaniu wysokiej
jakości wyrobu i korzystnej ceny. Celem firmy jest zwiększanie efektywności produkcji poprzez
automatyzację.
Oferta firmy obejmuje:
- Budowę prototypów maszyn i urządzeń
- Budowa maszyn CNC
- Budowę zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych TIG, MIG
- Budowę zrobotyzowanych stanowisk do pras krawędziowych
- Automatyzacja pras - Budowa manipulatorów do wtryskarek
- Automatyzacja wtryskarek ZnAl oraz wtryskarek do tworzywa
- Nietypowe i specjalistyczne rozwiązania systemów automatyki
- Budowę stanowisk montażowych oraz wykonanie specjalistycznego oprzyrządowania automatyzującego
proces montażu
- Modernizacje istniejących systemów sterowania
- Programowanie sterowników PLC

Mateusz Piechnik
Prezes Zarządu
m.piechnik@slc-automation.pl
794 935 718

Firma Tarapata Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
board@tarapata
17 788 15 15
www.tarapata.com

Województwo:
podkarpackie

Kategorie usług:
obróbka plastyczna
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

„Firma TARAPATA” Sp. z o.o. działa na rynku produkcji metalowych wytłoczek od kwietnia
2002 roku.
Siedziba Firmy mieści się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE EUROPARK Mielec. Spółka
jest w rejonie południowo-wschodniej Polski jedną z największych firm produkujących metalowe
wyroby tłoczone w technologii obróbki plastycznej

na zimno dla przemysłu artykułów

gospodarstwa domowego, dla produkcji gaśnic, kosiarek, silników i generatorów a dla branży
motoryzacyjnej wykonuje się

m. in. specjalne wyroby metalowe w technologii tłoczenia

na gorąco.
Odpowiedni park maszynowy, wykwalifikowana kadra oraz sprawdzone technologie zdobyły
uznanie klientów znanych światowych marek.

Andrzej Noworolnik
Dyrektor Handlowy
board@tarapata.com
17 715 07 10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Województwo:

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
biznes@umcs.pl
81 537 55 40
www.umcs.pl

Kategorie usług:

lubelskie

laboratorium
pozostałe usługi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z największych ośrodków naukowych
w Polsce. Aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu biorąc udział w licznych
projektach i konsorcjach B+R. Dysponuje nowoczesną, stale rozbudowywaną i modernizowaną bazą
dydaktyczną oraz najnowocześniejszymi laboratoriami, dostarczając wyniki badań opracowane na sprzęcie
klasy europejskiej i światowej.
Jednostką UMCS zajmującą się wspomaganiem badań naukowych i wdrażaniem technologii do przemysłu
jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, którego zadaniem jest zapewnienie praktycznego
wykorzystania wyników pracy naukowej i pozyskiwaniem podmiotów gospodarczych chętnych
do współpracy.
Główne obszary działalności Centrum Transferu Wiedzy i Technologii obejmują:
• Wdrażanie technologii opracowanych na UMCS do przemysłu
• Realizację projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka - biznes
• Przygotowywanie opinii o innowacyjności technologii
• Opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem
• Koordynację realizowanych usług badawczych
• Promocję innowacyjnych rozwiązań

Janusz Chlebowicz
biznes@poczta.umcs.lublin.pl
81 537 55 40

Województwo:

VEGA BARTOSZ JUSZCZUK

lubelskie

ul. Chmielowa 6; 21-002 Jastków, Panieńszczyzna
biuro@vegaeu.pl
81 471 49 19
www.vegaeu.pl

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
spawanie
cięcie
pozostałe usługi

VEGA Bartosz Juszczuk jest polską firmą specjalizującą się w wykonywaniu kompleksowych usług z zakresu
obróbki i cięcia metali oraz tworzyw sztucznych. Pracujemy na nowoczesnych urządzeniach CNC stale
rozwijając park maszynowy.
Firma gwarantuje: wysoką jakość wykonywanych usług,
krótki czas realizacji zamówień, konkurencyjne ceny, profesjonalną obsługę i doradztwo.
FIRMA WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
- Cięcie laserem CNC fiber
- Cięcie wodą CNC
- Cięcie gilotyną, piłami taśmowymi
- Frezowanie CNC 3+1 oś
- Frezowanie na ploterze CNC
- Toczenie CNC wraz z opcją frezowania
- Gięcie rur CNC
- Gięcie blach CNC
- Wyciąganie szyjek z rur T-DRILL
- Walcowanie blach

Bartosz Juszczuk
Właściciel
biuro@vegaeu.pl
81 471 49 19

- Spawanie stali
- Projektowanie CAD
- Szkiełkowanie
- Druk 3D w technologii SLA

Walce s.c
ul. Kolejowa 4, 21-040 Świdnik
walce.sc@gmail.com
696 128 298
walce.info.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
obróbka skrawaniem
pozostałe usługi

Od 1991 roku producent części maszyn, takich jak:
-koło zębate walcowe: proste lub skośne o module max 8mm
-koło stożkowe: proste lub łukowe
-koło łańcuchowe
-koło ślimakowe (ślimacznica), ślimak
-koło pasowe: zębate, klinowe lub płaskie
-części przekładni planetarnej
-wał, oś, wał z wielowypustem
-regeneracja przekładni zębatych itp.
Wszystkie części wykonuje na podstawie: dokumentacji konstrukcyjnej dostarczonej lub wykonanej przez
firmę, a także na podstawie dostarczonych wzorców (nowych, uszkodzonych lub wyeksploatowanych).
Części wykonuje z różnych materiałów między innymi: stali zwykłej i nierdzewnej, żeliwa, mosiądzu, brązu,
aluminium, tworzywa, itp. w zależności od wymagań i potrzeb Klienta.
Części stalowe mogą być wykonane w stanie surowym, obrabiane cieplnie (hartowane) lub cieplnochemicznie (nawęglane i hartowane, azotowane).

Dariusz Walczyk
Współwłaściciel
dariusz_walczyk_swidnik@wp.pl
512 459 670

Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji

Województwo:

ul. Szewska 4a, 20-086 Lublin
info@wktir.pl
81 532 13 39
www.wktir.pl

Kategorie usług:

lubelskie

pozostałe usługi

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie to stowarzyszenie naukowo-techniczne z wieloletnim
doświadczeniem – istniejemy od 1962 roku.
Co oferujemy?
– szeroką gamę szkoleń skierowanych do firm i osób indywidualnych;
– profesjonalne usługi z zakresu BHP;
– specjalistyczne ekspertyzy rzeczoznawców z różnych dziedzin;
– bezpłatne porady z zakresu informacji patentowej.
Podążając za dynamicznym rozwojem gospodarki, stale poszerzamy zakres swojej działalności. Wprowadziliśmy
atrakcyjną ofertę zajęć online, które dostępne są na dedykowanej stronie internetowej www.dobre-szkolenie.pl.
Znajdą tam Państwo pakiet szkoleń w wersji elektronicznej, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz szkoleń zawodowych.
Od 1999 roku przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna nadająca uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe
w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnienia elektryczne, ciepłownicze,
gazownicze).
W grudniu 2004 r. uzyskaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, a w listopadzie 2010 roku otrzymaliśmy
akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty na część kształcenia realizowanego w formie kursów. WKTiR wpisany
jest też do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa lubelskiego oraz miasta Lublina.
Współpracujemy z różnorodnymi podmiotami, w tym: z uczelniami, PIP, Urzędem Patentowym RP, MUP,
przedsiębiorcami wielu branż, a także z około 200 specjalistami z różnych dziedzin.

Katarzyna Kamińska
starszy specjalista ds. szkoleń
info@wktir.pl
505 496 603

WOLCO Sp. z o.o.
ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin
wolco@wolco.pl
81 747 69 33
www.wolco.pl

Województwo:
lubelskie

Kategorie usług:
Obróbka powierzchniowa
Obróbka plastyczna
Obróbka cieplna
Laboratorium

WOLCO Sp. z o.o. obecnie jest jedynym w Polsce producentem drutów stalowych pokrytych miedzią
do koletowania gwoździ (Ø 0,60 mm; Ø 0,68 mm; Ø 0,70 mm; Ø 0,71 mm, Ø 0,75 mm; Ø 0,80 mm) oraz
drutów mosiężnych do elektordrążenia metali EDM (Ø 0,20 mm; Ø 0,25 mm).
Produkuje również druty stalowe pokrywane innymi metalami (Cu, Ni, Zn, Sn, Ag) w zakresie średnic
Ø 0,30 mm - Ø 2, 0mm.
Ponadto oferuje druty mosiężne i miedziane w zakresie średnic Ø 0,15 mm - Ø 1,38 mm.
Firma w sowich dwóch zakładach w Lublinie i Lubartowie zatrudnia specjalistów w dziedzinie produkcji
i badania drutów ze stali oraz metali nieżelaznych. Posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe
Za osiągnięcia w zakresie innowacyjności firma WOLCO Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienia krajowe
i zagraniczne m.in. wyróżnienie w Konkursie o Nagrodzę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin
w kategorii Innowacyjność.

Paweł Lewko
specjalista ds. sprzedaży
pawel.lewko@wolco.pl
512 531 942

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Lublinie

Województwo:

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
zdz@zdz.lublin.pl
81 532 65 19
www.zdz.lublin.pl

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie
pozostałe usługi

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie jest organizacją pozarządową, mającą początki w 1947r,
działa jako stowarzyszenie oświatowe, a główne cele statutowe to m.in. organizowanie, kształtowanie
i doskonalenie kadr w systemie kursowym, szkolnym oraz praktycznego nauczania zawodu, prowadzenie
pracy dydaktycznej i społeczno –wychowawczej.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie od lat siedemdziesiątych prowadzi szeroką działalność
produkcyjną związaną z obróbką metali, wykonując własne produkty oraz prace zlecone z branży
mechanicznej np. dla Poczty Polskiej, Same Deutz Fahr Polska, FSC Lublin, Daewoo Motor Polska, Andoria
Mot i wielu innych producentów w Polsce i zagranicą.
Celem jest rozwój działalności szkoleniowej i produkcyjnej firmy.

Tomasz Białowąs
Dyrektor Zespołu Warsztatów
Szkoleniowych
t.bialowas@zdz.lublin.pl
536 015 816

Zakład Narzędzi Diamentowych
i Spiekanych w spadku

Województwo:

ul. Obwodowa 40, 23-200 Kraśnik
zndis@onet.eu
81 8250263

Kategorie usług:

lubelskie

obróbka skrawaniem
obróbka powierzchniowa
obróbka cieplna
laboratorium

Głównym asortymentem produkcji Zakładu Narzędzi Diamentowych i Spiekanych są:
- narzędzia diamentowe z naturalnego diamentu oraz PCD (polikrystaliczny diament)
- narzędzia specjalistyczne z węglików spiekanych i stali specjalnych dla przemysłu precyzyjnego
- obróbkę cieplną detali w piecu próżniowym wraz z obróbką podzerową do minus 80°C
i wymrażaniem do minus 140°C

Paweł Pyrzyna
zndis@onet.eu
534 859 654

