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Klaster Metalowy METALIKA

Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy
klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami
zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi).

Klaster METALIKA skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Firmy działające w ramach Klastra osiągają
sprzedaż na poziomie 260 mln zł, zatrudniając około 1600 pracowników.
Zdecydowana większość firm skupionych w klastrze to przedsiębiorstwa o wieloletniej tradycji działania na rynku.
Są to zarówno liderzy w branży w skali krajowej jak i ważne podmioty regionalne. Prawie wszystkie firmy mają do-
świadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi, szczególnie z rynku niemieckiego oraz rynków skandy-
nawskich. Eksport przedsiębiorstw klastra ogółem kształtuje się na poziomie ok. 50%. Dla wszystkich firm
szczególnie ważna jest rzetelność i jakość produkcji dlatego posiadają one wiele certyfikatów i specjalistycznych
dopuszczeń branżowych i narodowych.

Członkami klastra są również Starostwo Powiatowe w Wałczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz
Powiatowy Urząd Pracy, a partnerami: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie oraz
Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Koordynatorem klastra jest spółka MP Polskie Klastry Sp. z o.o.

OFERTA KLASTRA
Unikatowa w skali kraju konstrukcja klastra METALIKA pod względem zasobów i umiejętności firm stowarzyszonych
w inicjatywie pozwala na kompleksową realizację specjalistycznych zamówień z branży metalowej.
Dzięki zdolności do kooperacji wewnętrznej klaster ma możliwość współpracy z partnerami zewnętrznymi na za-
sadzie cluster-sourcing.
Posiadane przez klaster zasoby charakteryzują się wysoką innowacyjnością technologiczną, która wpływa na uży-
teczność oferowanych produktów i usług.
Przedsiębiorstwa klastrowe realizują zlecenia dla branży morskiej, off-shore'owej, budowlanej, rolniczej, motory-
zacyjnej (samochodów ciężarowych i autobusów), diagnostyki samochodowej, farm wiatrowych i ochrony śro-
dowiska, rowerowej oraz zaawansowanych maszyn i urządzeń związanych z obróbką metalu.

Tel. +48 606 280 653 (EN, FR)
+48 603 798 785 (EN)
+48 91 880 35 04 (EN, FR)
biuro@polskieklastry.org
www.polskieklastry.org (PL, EN)
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KONTAKT
Koordynator klastra
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.
ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin



METALIKA Metal Cluster

The Cluster was established in March 2011 and is located in the north-western region of Poland. The aim of its ini-
tiative is the dynamic development by means of expanding the range of the internal cooperation as well as the
cooperation with the external companies (domestic and foreign).

The METALIKA Cluster brings together the companies representing metal industry and the companies operating
in metal-related sectors located in the Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, and Pomorskie Voivodeships [West Po-
meranian, Greater Poland, and Pomeranian Voivodeships]. The companies operating within the Cluster reach sales
of PLN 320 million and employ about 2000 workers.
The vast majority of the companies brought together by the Cluster are the enterprises that have been present on
the market for many years. These are both the branch leaders on a national scale as well as important regional pla-
yers. Almost all of the companies have experience in cooperating with foreign partners, especially those from Ger-
man and Scandinavian markets. The export of the companies operating within the Cluster is reaches up to about
50 per cent. All of the companies find the reliability and quality of production highly important and, therefore,
have many certificates as well as specialist trade and national authorizations.

The institutional members and partners of the Cluster are: West Pomeranian Marshal’s Office, District Office in
Wałcz, Municipal Office Goleniów, District Employment Agency.
R&D cluster partners are: State Higher Vocational School in Wałcz, West Pomeranian University of Technology in
Szczecin, University of Szczecin, Regional Centre for Innovation and Technology Transfer in Szczecin, Poznan
Science and Technology Park

The Coordinator of the Cluster is the company MP Polskie Klastry Sp. z o.o..

THE OFFER OF THE CLUSTER:
The structure of the METALIKA Cluster, being unique, on a national scale, in terms of the resources and abilities of
the companies belonging to it, enables the comprehensive implementation of orders placed by the metal
industry.
Thanks to its capability to cooperate within its structure, the Cluster is able to cooperate with the external
partners through cluster-sourcing.
The resources being in possession of the Cluster are characterized by high technological innovation which
affects the usefulness of the products and services being offered.
The companies belonging to the Cluster execute orders made by the following branches: maritime, off-shore, con-
struction, agricultural, automotive (trucks and buses), vehicle diagnostics, wind farms and environmental preser-
vation, cycling, advanced machines and equipment for metal processing.

Tel. +48 606 280 653 (EN, FR)
+48 603 798 785 (EN)
+48 91 880 35 04 (EN, FR)
biuro@polskieklastry.org
www.polskieklastry.org (PL, EN)
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CONTACT
Cluster Coordinator
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.
ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin



Koordynator Klastra

MP Polskie Klastry Sp. z o. o.

O FIRMIE
MP Polskie Klastry Sp. z o. o. jest wspólnym przedsięwzięciem wyspecjalizowanych firm marketingowych na rzecz
koordynacji Klastra Metalowego METALIKA. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców działających w branży me-
talowej i komplementarnej, jednostek sfery badawczo-rozwojowej (B+R), instytucji otoczenia biznesu, a także jed-
nostek samorządu terytorialnego i innych jednostek administracji publicznej w stałej współpracy opartej
o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów wchodzących
w skład Klastra. Ma to również związek z wizją rozwoju regionu w oparciu o wykreowanie marki Klastra.
Koordynatorzy regularnie organizują spotkania klastra, podczas których, między innymi, przedstawiane są
projekty działań, prezentowane są oferty firm chcących współpracować z klastrem oraz omawiane są bieżące
sprawy klastra.
W efekcie działań koordynatorów Klaster Metalowy METALIKA został zakwalifikowany przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości do:
grona najważniejszych klastrów województwa zachodniopomorskiego (katalog i wystawa klastrów 2012),
badania Benchmarking Klastrów 2012,
udziału w ogólnopolskim katalogu klastrów, będącym przedmiotem promocji na rynkach zagranicznych.

COMPANY
MP Polskie Klastry Sp. z o.o. is a joint venture of specialized marketing companies established for the purpose of the
coordination of the METALIKA Metal Cluster. Its aim is to support the entrepreneurs operating within the metal
and metal-related industries, the research and development units (R&D), the business-related institutions, as well
as the local government units and other public administration units in the long-term cooperation based on the
transfer of knowledge, the implementation of innovative solutions and the improvement of competitiveness of
the companies forming the Cluster. It is also connected with the vision of the development of the region based on
creation of the brand of the Cluster.
The coordinators of the Cluster regularly organize meetings during which, among others, activity plans and offers
of companies willing to cooperate with the Cluster are presented, as well as current business of the Cluster is dis-
cussed.
As the effect of the coordinators’ activities, the Polish Agency for Enterprise Development qualified
the METALIKA Metal Cluster for:
the group of the most influential clusters of the West Pomeranian Voivodeship (the catalogue and exhibition of clu-
sters 2012),
the Benchmarking of Clusters 2012 survey,
participation in the database of clusters in Poland, being the means of promoting the clusters on the foreign markets.

Tel: +48 91 880 35 04, Tel.: +48 91 433 76 65
Fax: +48 91 880 35 17
biuro@polskieklastry.org
www.polskieklastry.org

•••

•
••

KONTAKT / CONTACT
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.
dr Marzena Frankowska i Marek Dymsza
ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin

Koordynator Klastra

USłUGI
badania marketingowe
badania rynku
strategie
doradztwo
komunikacja z rynkiem
projekty wspierające rozwój

SERVICES:
marketing research
market research
strategies
consultancy
communication with the market
projects supporting the development

•
•
•
•
•
•
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Starostwo Powiatowe w Wałczu

MISJA POWIATU WAłECKIEGO
„Stały rozwój jakości życia mieszkańców Powiatu Wałeckiego”
Poprawa poziomu jakości życia mieszkańców powiatu poprzez zrównoważony rozwój,
doskonalenie realizacji zadań publicznych, umacnianie wspólnoty terytorialnej i wspieranie współpracy
z pomiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi

CELE STRATEGICZNE DLA POWIATU WAłECKIEGO
Opracowane na podstawie celów długoterminowych dla 8 kluczowych obszarów: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE,
INFRASTRUKTURA, GOSPODARKA, OCHRONA ZDROWIA, OŚWIATA I KULTURA, POMOC SPOłECZNA, ŚRODOWISKO
NATURALNE, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA.
zapewnienie mieszkańcom Powiatu dostępu do szeroko rozumianej profilaktyki i opieki zdrowotnej
efektywne wykorzystanie infrastruktury Powiatu
racjonalne wykorzystanie i poprawa walorów środowiska naturalnego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu
budowanie wspólnoty mieszkańców Powiatu na bazie społeczeństwa obywatelskiego
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
dążenie do osiągnięcia synergii we współpracy z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi na rzecz
rozwoju społeczności, rozwoju gospodarczego oraz rozwiązywania wspólnych problemów

THE MISSION OD THE WAłECKI DISTRICT
„The constant improvement of life quality of the residents of the District of Wałcz”
The improvement of life quality of the residents of the district through the sustainable development, the impro-
vement in completion of public tasks, the strengthening of local bonds, as well as supporting cooperation with in-
ternal and external entities.

THE STRATEGIC OBJECTIVES FOR THE WAłECKI DISTRICT
Formulated on the basis of the long-term objectives for the 8 key areas:
PUBLIC SAFETY, INFRASTRUCTURE, ECONOMY, HEALTH CARE, EDUCATION AND CULTURE, SOCIAL ASSISTANCE, NA-
TURAL ENVIRONMENT, TOURISM, SPORT AND RECREATION.
providing the residents of the district with an access to prevention and health care in its broad sense.
efficient exploitation of the infrastructure of the district
rational exploitation and improvement of natural environment condition for sustainable development of the dis-
trict
creation of a sense of community among the residents of the district on the basis of the civil society
improvement of public safety of the residents of the district
striving to achieve a synergy in cooperation with internal and external entities for the purpose of community and
economy development as well as solving the common problems

Jednostka Samorządu
Terytorialnego

Tel.: +48 67 250 84 51/52/61
Fax: +48 67 258 90 10
kancelaria@powiatwalecki.pl
www.powiatwalecki.pl

KONTAKT / CONTACT
Starostwo Powiatowe w Wałczu
dr Bogdan Wankiewicz - STAROSTA WAłECKI
Zbigniew Wolny - SEKRETARZ POWIATU
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

••••••

•••
•••
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Powiatowy Urząd Pracy realizuje określone w przepisach prawa zadania samorządu powiatowego w zakresie poli-
tyki rynku pracy, do których w szczególności należy:
rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia i szkolenia oraz innych
form aktywizacji zawodowej.
świadczenie pracodawcom i bezrobotnym usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
inicjowanie działań na rzecz tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych, udzielanie pomocy finansowej
bezrobotnym uruchamiającym działalność gospodarczą i podmiotom gospodarczym tworzącym dodatkowe
miejsca pracy dla bezrobotnych.
świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia.
pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezro-
bociu i łagodzenia jego skutków i zarządzanie tymi środkami.
systematyczne analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy i prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych.

Jednostka Samorządu
Terytorialnego

Tel./Fax +48 67 258 50 66/67/68/69
sekretariat@walcz.pup.gov.pl
www.pup.walcz.ibip.pl

KONTAKT / CONTACT
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
Wanda Grochowska – Skonieczna – Dyrektor
ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 Wałcz

•
••
••
•

•
••
••
•

THE COMPANY PROFILE
The District Employment Agency performs the labour market policy tasks of the district self-government, as defi-
ned by the law, in particular:
registration of the unemployed and the job seekers, providing them with job offers, training courses and other
forms professional activation;
providing recruitment and job counselling services to the employers and the unemployed;
initiating actions for creating additional jobs for the unemployed, providing financial support to the unemployed
who start privately owned business and to the businesses who create additional employment for the unemployed;
providing assistance to the disabled seeking suitable employment;
obtaining and managing financial means to execute tasks in promotion of employment and prevention of unem-
ployment and mitigation of the effects of it;
systematic analysis of the situation on the local labour market, including the monitoring of the deficit and surplus
professions
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Gmina Goleniów

ZADANIA GMINY GOLENIóW
wyznaczanie bieżących i perspektywicznych kierunków rozwoju gminy,
efektywne zarządzanie jej zasobami i optymalne wykorzystanie finansowych środków gminy,
minimalizacja zagrożeń rozwojowych gminy,
tworzenie oraz doskonalenie warunków dla osobowego i społecznego rozwoju społeczności lokalnej

PRIORYTETY ROZWOJU GMINY GOLENIóW
wzmacnianie lokalnego przemysłu, rolnictwa, sektora usług i turystyki,
rozwój gospodarki poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
inwestowanie w kapitał ludzki,
tworzenie warunków do inwestowania, zwłaszcza w wysokie technologie,
m.in. w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

OBJECTIVES OF THE GOLENIóW MUNICIPAL OFFICE
establishing current and prospective directions of the development for the commune,
effective management with its resources and optimal use of financial means of the commune,
minimisation of developmental threats to the commune,
establishing and improving conditions for personal and social development of the local society

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNE OF GOLENIóW
strengthening local industry, agriculture, services and tourism,
development of the economy through development of the technical and social infrastructure,
investment in the human capital,
providing proper conditions for investments, in particular in high technologies,
among others in Industrial Estate of Goleniów.

Jednostka Samorządu
Terytorialnego

Tel. +48 91 469 82 00 lub 222
Fax: + 48 91 469 82 98
ugim@goleniow.pl
www.goleniow.pl

KONTAKT / CONTACT
Gmina Goleniów
Robert Krupowicz – Burmistrz Gminy
Tomasz Banach – Zastępca Burmistrza
Henryk Zajko – Zastępca Burmistrza
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów

••••
••••

•
•••
••••



w
w
w
.p
ol
sk
ie
kl
as
tr
y.
or
g

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

O UCZELNI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu powstała 1 lipca 2004 roku na podstawie rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 22 czerwca 2004 roku i była odpowiedzą na potrzeby rynku lokalnego powiatu wałeckiego i po-
wiatów okolicznych w zakresie szkolnictwa wyższego, sformułowanych przez władze miasta Wałcza oraz władze
Powiatu Wałeckiego.
Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Wałczu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania
przedsiębiorczości i kultury. Powinnością naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i
zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju regionu.

ABOUT THE COLLEGE
The State Vocational College in Wałcz was established on 1st July 2004 by the Regulation of the Council
of Ministers of 22nd June 2004 and was a response to the higher education needs of the local market of the Dis-
trict of Wałcz and surrounding districts, formulated by the authorities of the City of Wałcz and the District of Wałcz.
The mission of the State Vocational College in Wałcz is the acquisition and transfer of knowledge for the purpose
of creating enterprise and culture. The duty of our College is to develop the business through
imparting and applying knowledge, as well as to generate impulses for the development of the region.

OFERTA
studia I stopnia
studia podyplomowe
kursy
szkolenia

USłUGI
Wyższa Szkoła Zawodowa zajmuje się kształceniem
studentów w czterech instytutach
z poszczególnymi kierunkami:
Instytut Ekonomiczny - Menedżer administracji, Finanse
i rachunkowość przedsiębiorstw, Bankowość, Rachunkowość
menedżerska, E-finanse
Instytut Humanistyczny - Filologia języka angielskiego
i niemieckiego, Pedagogika
Instytut Kultury Fizycznej - Ochrona osób i mienia,
Specjalność trenerska, Specjalność nauczycielska z dodatko-
wym uprawnieniem gimnastyka korekcyjna
Instytut Politechniczny - Technologie internetowe w zarzą-
dzaniu, Inżynieria Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,
Logistyka przemysłowa, Programowanie obrabiarek i urzą-
dzeń technologicznych

THE OFFER
undergraduate studies
postgraduate studies
courses
training courses

SERVICES
The State Vocational College in Wałcz trains students
at four institutes offering the following fields of study:
The Institute of Economics – Management in Public
Administration, Corporate Finance & Accounting, Banking,
Management Accounting, e-Finance
Humanities Institute – English philology, German philology,
Pedagogy
Physical Education Institute – Personal security and
property protection, Sports Coach Specialization, Physical
education teaching with additional specialization
in remedial exercises
Polytechnic Institute – Internet technologies in manage-
ment, Car utilization engineering, Industrial logistics,
Machine tool and technological device programming

Badania i Rozwój

Sekretariat Rektora
Tel./fax: +48 67 250 01 87
rektorat@pwsz.eu
www.pwsz.eu

KONTAKT / CONTACT
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
prof. dr hab. Jolanta Witek – Rektor Uczelni
ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

•
•
•
•
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CenTrUM InnoWaCyjneGo BIZneSU

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Centrum Innowacyjnego Biznesu jest zespołem specjalistów wspólnie działających w zakresie doradztwa gospo-
darczego. Nasze usługi obejmują pozyskiwanie dotacji, zarządzanie projektami, realizację szkoleń oraz coaching.
Nieustanie doskonalimy i usprawniamy funkcjonowanie organizacji poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań z
dotacji współfinansowanych ze źródeł europejskich i krajowych. Obsługujemy najbardziej innowacyjne firmy w re-
gionie oraz zajmujemy się tematyką programowania i wdrażania projektów rozwojowych. Potencjał firmy stanowi
doświadczona kadra, która od lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy unijnych, doradztwem, zarządzaniem,
szkoleniami, coachingiem jak również tematyką innowacyjności.

THE COMPANY PROFILE
Centrum Innowacyjnego Biznesu [Centre of Innovative Business] is a team of specialists working together in busi-
ness counselling. Our services include acquiring grants, managing projects, carrying out trainings and coaching. We
continuously develop and facilitate functioning of the organisation through implementing innovative solutions
from grants co-financed from European and domestic sources. We provide for the most innovative companies in
region and we deal with the issues of programming and implementing development projects. The biggest poten-
tial of our company is our staff, who has been professionally dealing with the matters of European Union funds, co-
unselling, management, trainings, coaching and the issues of innovativeness.

Otoczenie biznesu

Tomasz Osak - CEO
tel.: +48 510 065 104
e-mail: biuro@cib.szczecin.pl
www.cib.szczecin.pl

KONTAKT / CONTACT
Centrum Innowacyjnego Biznesu
ul. Janosika 8 lok. 107,
71-424 Szczecin

USłUGI
Pozyskiwanie środków unijnych
Zarządzanie projektami
Executive coaching
Szkolenia
Doradztwo

SERVICES
Acquiring of EU grants
Project management
Executive coaching
Trainings
Counselling

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Kancelaria radcy Prawnego Małgorzata Stańczyk

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Radca prawny Małgorzata Stańczyk wykonuje zawód od 2005 roku. Po wcześniejszym odbyciu aplikacji
radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, prowadzi praktykę radcowską w Szczecinie.
W ramach prowadzonej kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, pro-
wadząc w szczególności sprawy z zakresu :
prawa cywilnego
prawa gospodarczego,
prawa spółek handlowych,
prawa pracy,
prawa rodzinnego,
innych dziedzin prawnych, niezbędnych zwłaszcza w prowadzeniu przedsiębiorstw.

THE COMPANY PROFILE
Małgorzata Stańczyk has worked as the legal counsel since 2005. Before starting her own legal counsel office in
Szczecin, she completed the legal counsel training at the District Chamber of Legal Counsels in Bydgoszcz. Her law
firm provides legal services to business entities and individuals, and deals particularly with the cases concerning:
civil law
commercial law
commercial companies law
labour law
family law
other areas of law particularly necessary while running a business

USłUGI
porady prawne
sporządzanie pism procesowych
reprezentacja przed sądami
stała i doraźna obsługa przedsiębiorców, głównie spółek
prawa handlowego.

SERVICES
legal advising
drafting court papers
representing in the courts
providing permanent and temporary services to entrepre-
neurs, mainly commercial companies and partnerships

Otoczenie Biznesu

Tel. +48 91 484 90 77
Fax. +48 91 484 22 65
m.stanczyk@radcy-szczecin.pl
www.radcy-szczecin.pl

KONTAKT / CONTACT
Kancelaria radcy Prawnego Małgorzata Stańczyk
ul. Gen. L. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin

••

••••
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PKo Leasing

PROFIL DZIAłALNOŚCI
PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego- największego banku w Polsce. Jest to firma o uni-
wersalnym charakterze, która oferuje wszystkie rodzaje i typy leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz
korporacji. Spółka finansuje zarówno pojedyncze samochody, maszyny i urządzenia, jak i duże projekty inwesty-
cyjne, takie jak linie technologiczne, czy nieruchomości. Bankowy rodowód i 14-letnie doświadczenie pozwoliły
stworzyć nowoczesną spółkę, która należy do grona liderów rynku leasingu w Polsce. Do tej pory firmie zaufało
ponad 30 000 Klientów, z którymi zawarto 72 000 umów na łączną kwotę ponad 11,5 miliarda złotych. Oferta PKO
Leasing jest dostępna w 14 oddziałach własnych oraz ponad 1100 oddziałach PKO Banku Polskiego.

THE COMPANY PROFILE
PKO Leasing is part of the PKO Bank Polski- the largest bank in Poland. PKO Leasing is a company with a universal
character, which offers all kinds and types of leasing for small and medium-sized enterprises and corporations. PKO
leasing finance both single cars, machinery and equipment, as well as large investment projects, such as produc-
tion lines, or real estate. Banking origin and 14 years of experience have allowed to create a modern leasing com-
pany, which is in the top of the largest leasing companies in Poland. Trusted PKO Leasing 30 000 customers who
had signed 72 000 contracts with a value of 11,5 PLN bilion. PKO Leasing has 14 branches. PKO Leasing products
are also available at more than 1100 branches of PKO Bank Polski.

USłUGI
Leasing pojazdów
Leasing maszyn i urządzeń
Leasing IT
Leasing nieruchomości

SERVICES
Vehicles leasing
Machinery and equipment leasing
IT leasing
Real estate leasing

Otoczenie Biznesu

Tel.: +48 91 812 0317
Fax: +48 91 812 0318
szczecin@pkoleasing.pl
www.pkoleasing.pl

KONTAKT / CONTACT
PKo Leasing
Oddział Szczecin
ul. Kapitańska 2
71-602 Szczecin

•
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r.Man

PROFIL DZIAłALNOŚCI
AGENCJA ZATRUDNIENIA powstała we wrześniu 2005 roku. Jesteśmy po to, aby Pracodawcom pomóc znaleźć od-
powiednich pracowników, a pracownikom dobre miejsce pracy. Posiadamy właściwe pozwolenia na taką działal-
ność i jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 1901
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI działająca w grupie FURMAN NIERUCHOMOŚCI oferuje usługi rynku nieruchomości:
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, kredyty na
zakup nieruchomości, doradztwo dotyczące rynku nieruchomości.
Posiadamy niezbędne uprawnienia do występowania na rynku nieruchomości: rzeczoznawcy majątkowego (świa-
dectwo nr 696 U. M. i R. M.) w tym uprawnienia biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości, po-
średnika w obrocie nieruchomościami (licencje nr 354, 3853, 15 015, 16563, 18 176, 18 178, 18 223, 18 299 U. M. i
R. M. w tym uprawnienia biegłego sądowego w zakresie obrotu nieruchomościami, uprawnienia Dyplomowanego
Specjalisty Komercyjnych Inwestycji (CCIM – Certified Commercial Investment Member) nr 14 927.
Jesteśmy również członkami organizacji: Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Kujawsko Pomorskie Stowarzy-
szenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Wielkopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
Krajowe Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, MLS PIłA, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Północna
Izba Gospodarcza Szczecin, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu.
Wykonywaliśmy zlecenia między innymi dla: Getin Bank SA, Millenium BIG Bank SA, Sieć telefonii PLUS GSM, PLAY
i ERA GSM, TP S.A. Bank PEKAO SA, WBK S.A. T.U. HESTIA, TP Ditel, WPHW Piła, INVEST BANK SA, PKO BP SA, Philips
Lighting Poland, Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR

THE COMPANY PROFILE
THE EMPLOYMENT AGENCY came into existence in 2005. Its aim is to provide the employers with suitable em-
ployees, and the employees with a good job. It has all the necessary permissions needed for carrying out such an
activity and is registered in the National Register of Employment Agencies under no. 1901.
THE REAL ESTATE AGENCY, operating within the group FURMAN NIERUCHOMOŚCI, offers its services concerning
the real estate market: real estate brokerage, real estate appraisals, real estate management, real estate loans, real
estate consultancy.
We have all the necessary permissions needed for functioning on the real estate market: the real estate appraiser
permit (certificate no. 696 of the Municipal Office and Council) including the expert witness qualifications for real
estate appraising; the real estate broker permit (licences no. 354, 3853, 15015, 16563, 18176, 18178, 18223, 18299
of the Municipal Office and Council) including the expert witness qualifications for real estate brokerage; Certified
Commercial Investment Member Qualifications no. 14 927.
We are also members of the following organizations: the Polish Real Estate Market Federation, the Kujawsko-Po-
morskie Real Estate Brokers' Association, the Wielkopolskie Real Estate Brokers' Association, the National Associa-
tion of Real Estate Managers, the Multiple Listing System PIłA, the Chamber of Commerce of Northern Wielkopolska,
the North Chamber of Commerce in Szczecin, the Economic Initiatives Association in Wałcz.
We completed orders placed by, among others, the following clients: Getin Bank S.A., Millenium BIG Bank S.A.,
phone networks: ERA GSM, PLS GSM and PLAY, TP S.A., Bank PEKAO S.A., WBK S.A., T.U. HESTIA, TP Ditel, WPHW Piła,
INVEST BANK S.A., PKO BP S.A., Philips Lighting Poland, Insurance Corporation FILAR S.A.

Otoczenie Biznesu

Tel. +48 67 345 00 00 do 3; +48 67 349 43 49
Fax.+48 67 345 00 04; +48 67 349 43 49
r-man@r-man.pl
www.r-man.pl

KONTAKT / CONTACT
r.Man
ul. Gen. L. Okulickiego 10-14/12, 78-600 Wałcz
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SToWarZySZenIe InICjaTyW GoSPoDarCZyCH W WaŁCZU

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Reprezentowanie zbiorowych interesów członków stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych
i innych instytucji oraz współpraca z tymi organami.
Realizowanie wszystkich innych w granicach dozwolonych prawem wniosków i postulatów członków Stowarzy-
szenia.
Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii.
Ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie promocji reklamy firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
Dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków.

Powyższe cele stowarzyszenie realizuje za pomocą następujących środków:
Organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia.
Organizowanie kursów i szkoleń.
Ułatwianie członkom dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury.
Współpracę z wszystkimi szczeblami administracji samorządowej w sprawach związanych z działalnością
Stowarzyszenia i jego członków.
Tworzenie grup specjalistycznych inicjujących działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej oraz szkoleniowej i marketingowej.
Podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.

THE COMPANY PROFILE
Representing common interests of the members of the Society before authorities, local government bodies and
other institutions as well as cooperation with those bodies.
Execution all others applications and suggestions of the members of the Society within the limits provided by law.
Playing the role of a forum to share experiences and opinions.
Protection of interests of the whole professional group and cooperation with other associations and organisations.
Initiating and supporting undertakings in promotion, advertisement of the the companies associated in the Society.
Trying to continuously improve qualifications of its members.

The objectives above are implemented by the Society with a use of the following means:
Organising regular meetings and public promotion of the objectives of the Society.
Organising courses and trainings.
Facilitating members’ access to law regulations in force and professional literature.
Cooperation on all levels of local government administration in matters connected with the activities of the Society
and its members.
Creating specialist groups initiating actions to obtain objectives of the Society.
Running business, publishing, training and marketing activities.
Undertaking other actions on the behalf of the members of the Society.

Otoczenie biznesu

tel. +48 67 387 01 34
sig@tlen.pl
www.sigwalcz.pl

KONTAKT / CONTACT
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu
ul. Bydgoska 74
78-600 Wałcz
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SZCZeCIńSKI ParK PrZeMySŁoWy SP. Z o.o.

Szczecin jest istotnym ośrodkiem gospodarczym, posiada potencjał intelektualny i zaplecze naukowo–badawcze.
Ma predyspozycje, aby stać się nowoczesnym centrum biznesu w Polsce. Ze względu na warunki oraz tradycje gos-
podarka morska nadal będzie miała zasadnicze znaczenie dla całego Pomorza Zachodniego.
Szczeciński Park Przemysłowy, utworzony na 50-hektarowym terenie byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa, położony jest
w północno-wschodniej części Szczecina, około 2 km od centrum miasta. Od strony wschodniej graniczy z rzeką
Odrą. Najbliższe sąsiedztwo Parku charakteryzuje się przewagą funkcji produkcyjnej i usługowej.

INFRASTRUKTURA
Na infrastrukturę Szczecińskiego Parku Przemysłowego składają się w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla
branży stoczniowej, w tym doskonale udźwigowione hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne
i składowe. Większość obiektów ma uniwersalne zastosowanie, aktywa SPP są bardzo atrakcyjnym majątkiem do
prowadzenia produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, nie wyłączając produkcji statków. Preferowane
branże na terenie SPP to branża offshore i stalowa.

Szczecin is one of the most significant economic centres, with high intellectual potential and rich scientific research
facilities. It has predispositions to become a modern Polish business centre. Due to conditions and traditions, ma-
ritime economy will remain significant for the whole Westpomeranian Region.
Szczecin Industrial Park, created in the 50-hectare site of the former Szczecin Shipyard, located in the north-east part
of Szczecin, about 2 km from the city centre. From the east it borders the river Oder. Nearest neighbourhood of the
Park is characterized by a predominance of production and service facilities.

INFRASTRUCTURE
Infrastructure of the Szczecin Industrial Park mostly consists of shipyard facilities, including excellently equipped
warehouses with cranes, ramps, piers, prefabrication yards and their components. Most objects have universal ap-
plication. The assets of the SIP are very attractive for production of large steel structures, including the production
of ships. Preferred industries in the SIP are offshore and steel.

Otoczenie biznesu

Grzegorz Huszcz – Prezes Zarządu,
tel. 604 979 090, ghuszcz@szczecinpark.pl
Paweł Bartoszewski – Wiceprezes Zarządu,
tel. 512 006 662, pbartoszewski@szczecinpark.pl
www.szczecinpark.pl

KONTAKT / CONTACT
Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Antosiewicza 1
71-642 Szczecin

OFERTA
Kooperacja – na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego
działa kilkanaście firm branży stalowej i offshore, zapewniają-
cych wysoką jakość wykonania, otwartych na współpracę za-
równo ze sobą nawzajem, jak i z partnerami zewnętrznymi.
Również SPP świadczy usługi obsługi dźwigowej, obróbki
blach i profili i socjalne.
Brownfield – do dyspozycji inwestorów, planujących realiza-
cję projektów na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego,
są wszystkie aktywa SPP wymienione powyżej (Infrastruktura).
Greenfield – na potrzeby budowy własnych obiektów przez
inwestorów przygotowaliśmy cztery tereny, o wielkości od
0,6 do 1,3 ha, w pełni uzbrojone, z bezpośrednim dostępem
do nabrzeża.
Biura – dla najemców naszych obiektów przemysłowych, ale
również dla innych zainteresowanych, dysponujemy po-
wierzchnią biurową wielkości 2300 m2, z dostępem do w pełni
wyposażonej sali konferencyjno-szkoleniowej dla 20 osób.

OFFER
Cooperation – A dozen of companies from offshore and
steel industry are based on the premises of Szczecin In-
dustrial Park. They provide high quality and they are open to
cooperation both with each other and with external part-
ners. SIP also provides services in manual lifting, handling
sheet metal and profiles and social services.
Brownfield – all SIP assets listed above (Infrastructure) are
available to investors planning projects in the Szczecin In-
dustrial Park.
Greenfield – for the construction purposes of their own fa-
cilities, investors prepared four areas, ranging in size from
0.6 to 1.3 hectares, fully equipped, with direct access to the
wharf.
Office space – for tenants of our industrial facilities, but also
for other companies, we have office space in the size of 2300
m2, with access to a fully equipped training and conference
hall for 20 persons.

•

•

•

•

•
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eKoMeCH Sp. z o. o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Firma została założona w 1985 roku. Ekomech rozwinął działalność realizując zlecenia dla klientów krajowych
i zagranicznych. Obecnie dysponuje mocami produkcyjnymi ok 500 t konstrukcji stalowej/miesięcznie.
Główne obszary działalności:
produkcja konstrukcji typu„offshore”oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych (m.in. dla branży energetycznej
i petrochemicznej)
projektowanie i optymalizacja budowlanych konstrukcji stalowych (własne biuro projektowe i technologiczne)
produkcja i montaż budowlanych konstrukcji stalowych
produkcja konstrukcji blachownicowych

THE COMPANY PROFILE
The company was established in 1985. Ekomech developed its activity through implementation of the orders made by
both domestic and foreign clients. Currently it has a productive capacity of about 500 t steel construction per month.
The main areas of activity:
production of the offshore structures and specialist steel structures (among others for the energy and petrochemical
industry)
design and optimization of the civil engineering steel structures (with its own design and technology studio)
production and assembly of the civil engineering steel structures
production of the steel plate structures

PRODUKCJA
Dzięki kadrze inżynierskiej i działowi kontroli jakości spełniane
są najwyższe wymogi jakościowe w produkcji konstrukcji sta-
lowych: hal przemysłowych, magazynowych, produkcyjnych,
obiektów sportowych, handlowych, użyteczności publicznej,
centrów logistycznych, konstrukcji„offshore”oraz realizacji zle-
ceń indywidualnych. Realizowane są projekty na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez klienta lub sporządzonej we
własnym biurze projektowo – technologicznym. Przy tworze-
niu projektów inżynierowie wykorzystują programy kompu-
terowe, tj.: Autocad, Bocad, Roboproject. Firma posiada
niezbędne uprawnienia umożliwiające produkcję na rynek
polski i europejski oraz certyfikat ISO 9001.

USłUGI
projektowanie i optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych
wykonawstwo
montaż konstrukcji
montaż obudowy
Firma oferuje również szereg usług będących składową czę-
ścią procesu produkcji konstrukcji stalowych, tj.: śrutowanie,
piaskowanie, cięcie, gięcie, spawanie, lakierowanie

PRODUCTION
Thanks to the engineering personnel and the quality con-
trol department, the company meets the highest quality re-
quirements concerning the production of steel structures:
industrial, storage and production halls; sports, trade and
public utility facilities; logistics centres; offshore structures;
and execution of individual orders. The projects are based
either on the documentation provided by the customer or
on the one created in the company’s own design and tech-
nology studio. While creating the projects, the engineers use
computer software such as Autocad, Bocad, and Robopro-
ject. The company has all necessary authorizations required
to produce for domestic and foreign markets, as well as the
ISO 9001 certificate.

SERVICES
design and optimization of the construction solutions
execution
assembly of the structures
assembly of the housing
The company also offers a range of services being the ele-
ments of the process of production of steel structures i.e.:
shot-blasting, grid blasting, cutting, bending, welding, and
coating.

Firma produkcyjna

Tel.: +48 67 387 00 00, +48 67 258 64 63, 61
Fax: +48 67 387 00 70
sekretariat@ekomech.com.pl
www.ekomech.com.pl

KONTAKT / CONTACT
eKoMeCH Sp. z o. o.
78–600 Wałcz - Kłębowiec 102

•
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GMK Łobez S.a.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia firmy państwowej działającej na rynku już od 1949 roku. GMK
łobez S.A. jest przedsiębiorstwem usługowo - produkcyjnym ukierunkowanym na:
kooperację zarówno z firmami produkującymi dla branży transportu samochodowego, kolejowego i obsługi rol-
nictwa,
wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz innych w zakresie robót spawalniczych i obróbki wiórowej metalu.
Firma ma doświadczenie we współpracy z partnerami z Niemiec, Belgii, Rosji i Ukrainy.

THE COMPANY PROFILE
The joint-stock company came into existence as a result of a transformation of a state-owned company, which exis-
ted on the market since 1949. The Agricultural Mechanization Service Company is a service production company
oriented on:
cooperation with the companies making products for the automobile transport industry and the railway industry
as well as the agricultural service companies
construction and assembly of steel structures and other concerning welding and machining
The company has experience in cooperating with the partners form Germany, Belgium, Russia and Ukraine.

OFERTA
Dział produkcji wyrobów gumowych i gumowo-metalowych,
obejmuje bardzo szeroką gamę wyrobów od elementów
bardzo małych do wielkogabarytowych do wielu typów
samochodów ciężarowych, autobusów, tramwajów, maszyn
rolniczych oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych.
Dział obróbki plastycznej metali i spawalnictwa, którego
zasadniczą produkcją jest wykonawstwo i montaż konstrukcji
stalowych hal magazynowych i produkcyjnych, wiat
stalowych oraz wielu innych lekkich konstrukcji spawanych jak
np. boksy dla koni, bramy wjazdowe, pojemniki.
Dział narzędziowni głównie nastawiony jest na wykonawstwo
form wulkanizacyjnych i innego oprzyrządowania typu
wykrojniki, tłoczniki, przyrządy specjalne oraz częściowych na-
praw remontowych i bieżących maszyn i urządzeń z innych
działów produkcyjnych.

USłUGI
Firma świadczy usługi remontowo - naprawcze oraz wykonaw-
stwo oprzyrządowania dla odbiorców zewnętrznych. Specjali-
zacją jest kompleksowa obsługa remontowa maszyn dla firm
przeróbki drewna jak tartaki, zakłady przemysłu drzewnego,
gospodarstwa i zakłady rolne, zakłady wytwarzania biomasy i
peletu itp.
Firma posiada certyfikaty w zakresie spawalnictwa IS w Gliwi-
cach do I Grupy Zakładów Dużuch, SLV Hanover 18800-7 po-
twierdzające niezbędne uprawnienia umożliwijące produkcję
na rynek polski i zagraniczny oraz certyfikat ISO 9001

THE OFFER
The rubber and rubber-metal products manufacturing de-
partment offers a very wide range of products, both the very
small ones and large size ones, for many types of trucks,
buses, trams, agricultural machines and other industrial ma-
chines and equipment.
The plastic metal forming and welding department, which
mainly deals with construction and assembly of steel struc-
tures for storage and production halls, steel sheds, and
many other lightweight welded structures such as for exam-
ple horse stalls, entrance gates, containers.
The tool shop department is geared mainly towards the
construction of vulcanization moulds and other tools such
as core cutters, plungers and special equipment, and to-
wards the partial repair services, running machine repairs,
and repairs of equipment from other departments.

SERVICES
The company provides renovation-repair services and pro-
duces equipment for external customers. Its specialty is full
repair service of machines for wood processing companies
such as lumber mills, timber industry companies, farms and
agricultural facilities, biomass pellet manufacturing plants
etc.
The company has welding certificates of IS in Gliwice for the
First Group of Large Plants, SLV Hanover 18800-7, confir-
ming necessary authorization enabling production for do-
mestic and foreign markets and ISO 9001 certificate

Firma produkcyjna

Tel.: +48 91 397 40 41
Fax: +48 91 397 49 50
biuro@gmklobez.pl
www.gmklobez.pl

KONTAKT / CONTACT
GMK Łobez S.a.
ul. Bema 35, 73-150 łobez

•
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KUCa sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Głównym profilem działalności firmy KUCA Sp. z o.o. jest branża kolejowa, produkcja osprzętu sieci trakcyjnej oraz
modernizacja infrastruktury kolejowej. Ponadto produkcja specjalistycznych naczep niskopodwoziowych oraz
wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych w tym zbiorników.

THE COMPANY PROFILE
The main business activity of KUCA Sp. z o. o. company is railroad industry, production of equipment for overhead
line and modernising railroad infrastructure. Further field of activity is production of specialist low-chassis semitrai-
lers and all kinds of steel structures, including tanks.

PRODUKCJA
osprzęt sieci trakcyjnej dla kolei i komunikacji miejskiej
linki dławikowe, łączniki szynowe, przewody uszyniające
urządzenia pomiarowe dla rynku kolejowego
specjalistyczne naczepy niskopodwoziowe
zbiorniki stalowe do 110 tyś litrów
konstrukcje stalowe

USłUGI
modernizacja infrastruktury kolejowej,
prace torowe i sieciowe
remonty kolejowych obiektów inżynieryjnych
nitowanie na gorąco konstrukcji stalowych
spawanie, cięcie, gięcie blach stalowych
spawanie stali nierdzewnej
obróbka skrawaniem
śrutowanie, malowanie konstrukcji stalowych
odlewy ze stopów miedzi
kucie matrycowe stopów miedzi
naprawa i modernizacja naczep, przyczep
oraz specjalistycznego sprzętu kolejowego
prace stoczniowe

PRODUCTION
railway catenary equipment for railroads and city transport
choke lines, rail connectors, busbar cables
measuring equipment for the railway market
specialist low-chassis semitrailers
steel tanks up to 110,000 litres
steel structures

SERVICES
modernisation of railway infrastructure, track
and mains works
repairs of railway engineering facilities
hot riveting of steel structures
welding, cutting, bending of steel sheets
welding of stainless steel
machining
shotblasting, painting steel structures
copper alloys casting
copper alloys forging
repairs and modernisation of semitrailers, trailers
and specialist railway equipment
shipyard works

Firma produkcyjna

Tel.: +48 91 83 470 41
Fax: +48 91 83 470 43
stargard@kuca.com.pl
www.kuca.com.pl

KONTAKT / CONTACT
KUCa Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard Szczecinski
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Metalinvest Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Spółka Metalinvest Sp. z o.o. powstała 29-02-2012r z inicjatywy osób reprezentujących firmy działające w branży
producentów konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych, z wieloletnim doświadczeniem w prowa-
dzeniu i rozwijaniu działalności. Strategia firmy: Celem powstania spółki jest rozpoczęcie i rozwój produkcji ele-
mentów konstrukcji stalowych na zasadzie podwykonawstwa dla firm regionalnych, krajowych i zagranicznych
branży producentów zróżnicowanych elementów konstrukcyjnych ze stali, w tym producentów maszyn, przyczep
i naczep, konstrukcji budowlanych.

THE COMPANY PROFILE
Company Metalinvest Sp. z o.o. was established on 29/09/2012 by the initiative of people representing companies
active in the steel structures industry and agricultural machines industry. The founders are people who have broad
experience in running and developing businesses. Strategy of the Company: The objective of creating the Company
was to start and develop production of elements of steel structures as a subcontractor for regional, domestic and
foreign producers of varied steel structural elements, including producers for machines, trailers and semitrailers,
building structures.

PRODUKCJA
Główny obszary działalności to konstrukcje stalowe na zle-
cenie, według dokumentacji powierzonej i własnych opraco-
wań.
Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym
umożliwiającym realizację skomplikowanych elementów
i konstrukcji stalowych:
nowoczesne urządzenia do spawania
hydrauliczna prasa rewolwerowa
prasa krawędziowa (nacisk 3000 kN, max długość gięcia
4000 mm)
nożyce gilotynowe (max grubość blachy 13 mm)
przecinarka tlenowo-plazmowa
frezarki konwencjonalne
tokarki
wiertarki promieniowe

USłUGI
spawanie: metodą MAG, MIG
obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna
cięcie tlenowo-plazmowe blach
wykrawanie blach prasą rewolwerową
projektowanie w Solid Edge

PRODUCTION
The main areas of activity include custom steel structures,
constructed in accordance with the documentation provi-
ded by the customer and own designs.
The company has at its disposal a modern stock of machine
tools enabling to construct complicated elements and steel
structures:
modern welding equipment
turret hydraulic press
bending brake (pressure: 3000 kN, maximum bending
length: 4000 mm)
guillotine shears (maximum plate thickness: 13mm)
oxygen-plasma cutter
conventional milling machines
lathes
radial drilling machines

SERVICES
spawanie: metodą MAG, MIG
obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna
cięcie tlenowo-plazmowe blach
wykrawanie blach prasą rewolwerową
projektowanie w Solid Edge

Firma produkcyjna

Tel. +48 67 387 21 40
Fax. +48 67 259 14 73
biuro@metalinvest.pl
www.metalinvest.pl

KONTAKT / CONTACT
Metalinvest Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz
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Zakład Mechaniczny MeTaLTeCH Sp. z o. o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Zakład Mechaniczny METALTECH to spółka założona w 1992 roku. Zakład od początku swojego istnienia zajmuje
się głównie produkcją maszyn i urządzeń rolniczych. Odbiorcami są klienci zarówno krajowi i zagraniczni. Obszary
działalności to:
branża maszyn rolniczych - specjalizacja szczególnie w produkcji przyczep rolniczych, w których posiada najwięk-
szą ofertę w Polsce oraz maszyn do produkcji i zadawania sianokiszonki.
maszyny szkółkarskie i leśne
konstrukcje stalowe na zlecenie, według dokumentacji powierzonej i własnych opracowań.

THE COMPANY PROFILE
The METALTECH Mechanical Factory was established in 1992. The factory, since the very beginning of its existence,
deals mainly with the production of agricultural machines and equipment. Its customers are both domestic and fo-
reign clients. The company’s main areas of activity include:
agricultural machinery branch – specialized mainly in the production of agricultural trailers (the company has the
biggest offer of agricultural trailers in Poland) and machines for production and feeding of silage.
nursery and forestry machinery
custom steel structures, constructed in accordance with the documentation provided by the customer and own designs.

PRODUKCJA
przyczepy rolnicze 3-stronnego wywrotu typu DB
przyczepy 1-stronnego i 2-stronnego wywrotu typu TS
przyczepy do przewozu bel słomy typu PB
przyczepy budowlane typu PBN
przyczepy kontenerowe (hakowce) typu PH
wozy przeładowcze typu PP
wozy paszowe typu WP
rozrzutniki obornika RO
maszyny do prac w szkółkach leśnych

USłUGI
spawanie metodą MIG/MAG, w osłonie topników, robotami
spawalniczymi
ciecie blach i kształtowników laserowe, plazmowe i tlenowe
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
czyszczenie metali metodą śrutowania
malowanie proszkowe i mokre
projektowanie w Solid Edge

PRODUCTION
agricultural trailers of 3-side tipping type DB
trailers of 1-side and 2-side tipping type TS
trailers for transporting straw bales type PB
construction trailers type PBN
container (hook lift) trailers type PH
transhipping trailers type PP
fodder trailers type WP
manure spreaders type RO
machines for nurseries

SERVICES
welding using MAG / MIG method, flux screened, with a use
of a welding robot
laser, plasma and oxygen cutting of metal sheets and profiles
machining
metal forming
shot blasting of metal
wet-on-wet painting, powder coating
designing in Solid Edge

Firma produkcyjna

Tel.: +48 67 259 51 76; +48 67 259 51 12
Fax. +48 67 259 50 35
poczta@metaltech.com.pl
www.metaltech.com.pl

KONTAKT / CONTACT
Zakład Mechaniczny MeTaLTeCH Sp. z o. o.
ul. Orla 6, 78-650 Mirosławiec
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Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne ,,PoMoT" Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne ,,POMOT" to spółka założona w 1951 roku. Firma jest wiodącym pro-
ducentem wozów asenizacyjnych, rozsiewaczy, kontenerów oraz urządzeń komunalnych, które sprzedaje w kraju
jak również i dla zagranicznych odbiorców.

THE COMPANY PROFILE
Service and Production Company "POMOT" is a company founded in 1951. The Company is a leading producer
of septic tankers, spreaders, containers and communal equipment, which are sold home and abroad.

OBSZAR DZIAłALNOŚCI
Branża maszyn rolniczych, sprzętu komunalnego.

SCOPE OF ACTIVITIES
The agricultural machinery, communal equipment industrye and abroad.

PRODUKCJA
wozy asenizacyjne w konstrukcji samonośnej i ramowej
agregaty naglebowe i doglebowe
rozsiewacze nawozów, wapna, piasku i soli
system nadwozi wymiennych Uniwersal
wozy i kontenery specjalne
samochody asenizacyjne
kontenery asenizacyjne
urządzenia do czyszczenia kanalizacji
śmieciarki
kontenery śmieciowe

USłUGI
spawanie metodą MIG/MAG, w osłonie topników
cięcie blach i kształtowników
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
czyszczenie metali metodą śrutowania
malowanie mokre

PRODUCTION
Septic tankers of self-supporting and chassis structure
Surface spreading and subsurface injecting units
Fertilizer, lime, sand and salt spreaders
Universal system of replaced bodies
Special use containers and vehicles
Gully emptiers
Gully emptier containers
Sewage installation cleaning equipment
Refuse collection lorries
Refuse containers

SERVICES
MIG/MAG welding
Metal sheets and shapes cutting
Machining
Plastic processing
Shot cleaning
Wet painting

Firma produkcyjna

Tel. +48 91 414 21 82, +48 91 414 13 55
Fax: +48 91 414 13 02
e-mail: pomot@pomot.pl
www.pomot.pl
www.sklep.pomot.pl
www.youtube.com/pomotchojna
www.facebook.com/pomotchojna

KONTAKT / CONTACT
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna
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PoWer-TeCH

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 2006 roku. Obecna oferta firmy obejmuje:
produkcja i dostawy systemów wycinania laserowego
świadczenie usług obróbki metalu
handel maszynami używanymi i oprogramowaniem CAD/CAM
Sztandarowym produktem firmy są systemy wycinania laserowego, realizujące proces cięcia w opraciu o źródło
lasera w technologii fiber.

THE COMPANY PROFILE
The company has been present on the market since 2006. The current offer of the company is:
production and delivery of laser cutting systems
providing metal processing services
second-hand laser cutting machine, software cncKad Metalix and sheet metal.
Company’s flag product are laser cutting systems which realizes cutting process by fiber laser source.

PRODUKCJA
Systemy wycinania laserowego produkowane są od 2010 r.
Urządzenia wykorzystują zaawansowaną technologię lase-
rową – źródło lasera włóknowego. Standardowo wszystkie
maszyny wyposażone są w silniki liniowe, źródło lasera
w technologii Fiber. Najnowszy model maszyny – iNspire cha-
rakteryzuje się superszybkim zmieniaczem stołów, korpusami
polimerobetonowymi oraz trawersą z włókna węglowego.
Oferowane systemy są niezwykle wydajne, energooszczędne,
bezawaryjne oraz trwałe.

USłUGI
Firma świadczy usługi obróbki blachy w następującym
zakresie:
cięcie laserowe
ciecie wodą 5 osi
gięcie blach CNC
frezowanie CNC
toczenie CNC
spawanie
Dodatkowo wykonujemy na zlecenie elementy konstrukcji
i części maszyn

HANDEL
Używane wycinarki laserowe,
oprogramowanie cncKad Metalix oraz blachy.

PRODUCTION
The laser cutting systems have been produced since 2010.
The devices make use of advanced laser technology – a fiber
laser source. By default, all the machines are equipped with
linear motors, the laser source in fiber technology. The
latest model of the machine - iNspire – is characterized by
a very fast palletchanger, polymer concrete body, and car-
bon-fibre traverse. The systems being offered are highly effi-
cient, energy-saving, failure-free and durable.

SERVICES
The company provides with services of metal sheet proces-
sing in the following areas:
laser cutting
5 axis water jet cutting
CNC metal sheet bending
CNC milling
CNC turning
welding
In addition, our company makes custom structural elements
and machine parts.

TRADE
Second-hand laser cutting machine,
software cncKad Metalix and sheet metal.

Firma produkcyjna

Tel. / Fax: + 48 67 258 48 31
powertech@powertech.com.pl
www.powertech.com.pl
www.eagle-group.eu

KONTAKT / CONTACT
PoWer-TeCH
ul. Nowomiejska 74 E, 78-600 Wałcz
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reMProDeX Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Przedsiębiorstw powstało w 1992 roku w wyniku przekształcenia dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego,
który działał na rynku od 1952 roku. Klientami są firmy krajowe i zagraniczne dokonujące zamówień na dużą skalę
jak i przedsiębiorstwa małe oraz klienci indywidualni. Firma w pełni zabezpiecza serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny na swoje wyroby i usługi.
Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008

THE COMPANY PROFILE
REMPRODEX company has transformed in 1992 from the State Machine Centre, which has been functioning on
the market since 1952. Our clients are big companies, both foreign and domestic, placing orders on a large scale,
as well as small companies and individual customers. The company provides full warranty and non-warranty ser-
vice on its products and services.

PRODUKCJA
maszyn rolniczych, głównie do uprawy i pozbiorowej obróbki
ziemniaka
urządzeń typu: zamiatarki, obrotnice itp.
konstrukcji stalowych hal wszelkiego typu (dla przemysłu,
budownictwa oraz ochrony środowiska)
kontenerów: typu offshore dla przemysłu naftowego zg. z
normą DNV 2.7-1, na odpady, specjalistycznych np. dla kolei
elementów metalowych, takich jak: balustrady, poręcze,
schody, sceny, podesty, bramy, płoty
pojemników, silosów
żurawi, pochylni do łodzi ratunkowych oraz kotwic
okrętowych
przewodów rurowych
wyrobów metalowych wg wzoru i dokumentacji zamawiają-
cego.

USłUGI
Świadczenie usług w zakresie robót ślusarskich, spawalni-
czych, tokarskich i cięcia laserem.

PRODUCTION
agricultural machines, used for cultivation and post-crop
processing of potatoes
machinessuchas:sweepingmachines,boxturningequipmentetc.
steel structures of halls for industry, building and nature pre-
servation
containers:
offshore containers for oil industry in accordance with DNV
2.7-1 norm, variety of containers for trash specialist contai-
ners, for example for railway
metal elements such as: balustrades, railings, staircases, sce-
nes, platforms, gates, fences, etc.
containers, silos
cranes, ramps for rescue boats and ship anchors
piping
metal products made according to the models and docu-
mentations provided by the customer

SERVICES
The company also provides welding services, locksmithing
services, turning services and laser cutting services.

Firma produkcyjna

Tel. +48 59 834 22 88
biuro@remprodex.com.pl
www.remprodex.com.pl

KONTAKT / CONTACT
reMProDeX Sp. z o.o.
ul. Jerzego z Dąbrowy 3, 77-300 Człuchów
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roHeM jarosław Gwizdalla

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Firma rozpoczęła swoją działalność na rynku od 1990 roku. Głównym trzonem produkcji były żeliwne wkłady ko-
minkowe. Na przestrzeni 24 lat udoskonaliła produkcję za pomocą nowych maszyny, poszerzyła swoją ofertę wpro-
wadzając na rynek nowe wzory wkładów kominkowych oraz ich rodzaje (powietrzne, wolnostojące).
Obecna oferta firmy obejmuje:
• produkcja stalowych i stalowo-żeliwnych wkładów kominkowych z płaszczem wodnym, powietrznych oraz

kominków wolnostojących
• świadczenie usług obróbki metalu

THE COMPANY PROFILE
The Company started its activity on the market in 1990. The main core of its production was cast iron fireplace in-
serts. Within those 24 years our company developed production with a use of new machines, widened offered pro-
duct range introducing new models and types (air, stand-alone) fireplace inserts.
Present product range of our company includes:
• production of steel and steel-cast iron fireplace inserts with water jacket, air and stand-alone fireplaces
• services in metal machining

PRODUKCJA
Główny obszar działalności to budowa stalowych i stalowo-
żeliwnych wkładów kominkowych według własnych projek-
tów oraz na specjalne zamówienia.
Firma dysponuje nowoczesnymi maszynami:
• hydrauliczną prasą krawędziową
• wypalarką plazmową CNC

USłUGI
Świadczenie usług w zakresie robót ślusarskich, spawalni-
czych i cięcia plazmą.

HANDEL
Sprzedaż wkładów kominkowych oraz części zamiennych.

PRODUCTION
Main field of our activities is construction of steel and
steel-cast iron fireplace inserts in accordance to our own
designs or custom-made ones.
The company possesses modern machines:
• hydraulic press bake
• CNC plasma cutter

SERVICES
Providing services in locksmithing, welding and plasma
cutting.

TRADE
Sales of fireplace inserts and spare parts.

Firma produkcyjna

Tel. +48 91 328 50 85; 516 130 992
Fax +48 91 885 87 34
biuro@rohem.eu
www.rohem.pl
www.rohem.eu
www.rohem.de

KONTAKT / CONTACT
roHeM jarosław Gwizdalla
łoźnica 34, 72-122 łoźnica
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roMB S.a.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
ROMB S.A. działa na rynku od 1974 r. Jest jedynym polskim producentem systemów okuć obwiedniowych. Pod-
stawowym profilem działalności jest produkcja wysokiej jakości okuć marki ROMB do stolarki PVC, drewnianej
i aluminiowej. Firma produkuje również zamki drzwiowe. W bogatej ofercie znajduje się wiele innych rozwiązań sto-
sowanych do produkcji okien i drzwi.
Oprócz produkcji okuć obwiedniowych firma świadczy szeroki zakres usług w zakresie Laboratorium Pomiarowo-
Badawczego, Galwanizerni, Narzędziowni.

W 2007 r. ROMB S.A. wszedł w struktury Grupy Kapitałowej Kęty. Nakłady inwestycyjne nowego właściciela po-
zwoliły na dynamiczny rozwój produktowy. Obecnie Spółka posiada silnie rozwiniętą sieć dystrybucji, zarówno
krajowej jak i zagranicznej.

BUSINESS PROFILE
ROMB S.A. has been active on the market since 1974. It is the only Polish producer of peripheral hardware. The
basic profile of business is production of high-quality fittings named ROMB for PVC, wooden and aluminium pro-
files. The Company is a door locks producer as well. In the wide range of products we can also find many other so-
lutions used in production of doors and windows.
Besides production of peripheral hardware, the company offers a wide spectrum of services including Measure-
ment-Research Laboratory, Galvanising plant, Tool-room.

Since 2007 ROMB S.A. has been a part of Kęty Capital Group. Investments of the new owner enabled dynamic pro-
duct development. Nowadays, the Company has strongly developed distribution network, both at home and ab-
road.

Firma produkcyjna

Tel.: +48 67 26 50 401
Fax: +48 67 26 50 400
bok.romb@grupakety.com
www.romb.pl

KONTAKT / CONTACT
roMB S.a.
ul. Kujańska 10E
77-400 Złotów

PRODUKCJA
okucia obwiedniowe do stolarki PVC, drewnianej
i aluminiowej
zamki drzwiowe
rozwiązania do produkcji stolarki budowlanej
produkcja wyrobów stalowych i tworzywowych
na potrzeby innych branż

USłUGI
w zakresie:
Laboratorium Pomiarowo-Badawczego
Galwanizerni
Narzędziowni

PRODUCTION
Peripheral hardware for PVC, wooden
and aluminium profiles
Door locks
Solutions for construction joinery production
Production of steel ware and materials for other branches

SERVICES
include:
Measurement-Research Laboratory
Galvanising plant
Tool-room

•
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Fabryka Części rowerowych roMeT-WaŁCZ Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Firma działa od 1981 r. Obecnie jest jednym z niewielu i największym w europie, producentem części rowerowych.
Specjalnością fabryki jest produkcja rowerowych przekładni zębatych jedno i wielorzędowych, na korbach stalo-
wych i aluminiowych. Produkowane są też tradycyjne stalowe piasty kół przednich i tylnych. Wytwarzamy całą
gamę części do rowerów. Nasze wyroby montowane są do rowerów stacjonarnych i szosowych. Produkujemy też
części dla pojazdów alternatywnych i urządzeń rehabilitacyjnych.
Dla stałych partnerów opracowujemy wyroby zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.

THE COMPANY PROFILE
The company has been on the market since 1981. Currently, it is one of few and at the same time one
of the largest producers of bicycle parts in Europe. A specialty of the factory is the production of single and mul-
tiple toothed gear transmissions, with steel and aluminium cranks. The company also produces traditional front and
back steel bicycle hubs as well as a wide range of other bicycle parts. Our products are used both in stationary bi-
cycles and roadsters. We also produce parts for alternative vehicles and rehabilitation equipment.
We also provide our regular partners with the products made in accordance with their individual
requirements.

PRODUKCJA
mechanizmy jedno i wielorzędowe do wszystkich typów
rowerów
części do rowerów treningowych
osie mechanizmów z połączeniem klinowym i kwadratowym
oraz osie kompaktowe
tylne bagażniki rowerowe
stojaki i wieszaki do rowerów
karmniki deratyzacyjne na gryzonie
stalowe elementy do budownictwa i przemysłu metalowego

USłUGI
obróbka galwaniczna:
cynkowanie z pasywacją białą lub żółtą z możliwością
uszczelnienia powłoki dodatkową warstwą lakierniczą
niklowanie dekoracyjne powłoką niklowo-chromową
obróbka plastyczna na zimno: wykrawanie, tłoczenie,
spęczanie
obróbka skrawaniem
wykonawstwo różnego rodzaju oprzyrządowania technolo-
gicznego i form

PRODUCTION
single-speed and multi-speed mechanisms for all types
of bicycles
parts for exercise bicycles
crank set axels: compact type axles, square axles, complete
cooter axles
bicycle back luggage carriers
stands and hangers for cycles
rat traps
steel construction elements for the construction and me-
tallurgical industries

SERVICES
galvanic treatment:
zinc coating, with white or yellow passivation, with the pos-
sibility of applying an additional lacquer coat
decorative nickel coating with nickel-chromic coat
cold plastic machining: punching, pressing, upsetting
machining
construction of various types of tooling and moulds

Firma produkcyjna

Tel. +48 67 387 03 51
fax: +48 67 387 03 20
zarząd@romet-walcz.pl
www.romet-walcz.pl

KONTAKT / CONTACT
Fabryka Części rowerowych roMeT-WaŁCZ Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 15, 78-600 Wałcz
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SUMara Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Produkcja wyrobów metalowych w krótkich i średnich seriach, głównie na potrzeby logistyki.
Odbiorcy: głównie rynek niemiecki i francuski.

THE COMPANY PROFILE
Manufacture of metal products in short and medium runs, mainly for logistics.
Customers: mainly German and French markets.

PRODUKCJA
palety do transportu butli gazowych
różnego typu palety metalowe, wg dokumentacji, założeń
lub analizy potrzeb odbiorcy
palety do transportu materiałów sypkich
wyroby metalowe spawane
konstrukcje stalowe spawane małe i średnich gabarytów
palnik na pellet z zasilaniem paliwem

USłUGI
Korzystamy z programu CAD/CAE Solidworks
Oferujemy usługi cięcia laserem 2D/3D
Oferujemy produkcję detali na prasach mimośrodowych,
posiadamy własną narzędziownię

PRODUCTION
gas cylinder transport pallets
metal pallets of various types, made in accordance with
the documentation and guidelines provided by customers
as well as in accordance with their needs
transport pallets for loose materials
welded metal products
small and medium-size welded steel structures
fuel pellet burners

SERVICES
We use the CAD/CAE Solidworks software.
We offer 2D/3D laser cutting.
We offer production of metals on eccentric presses.
We also have our own tool-shop.

Firma produkcyjna

Tel. +48 695 936 284
Fax +48 95 782 11 06
maciej@sumara.biz
www.sumara.info, www.sumara.biz

KONTAKT / CONTACT
SUMara Sp. z o.o.
Wielgoszcz 6, 73-210 Recz
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UnIMeTaL Sp. z o. o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
UNIMETAL jest wiodącym polskim producentem zaawansowanych urządzeń diagnostycznych. Firma działa na
rynku motoryzacyjnym od ponad 60 lat. Oferuje w pełni kompleksowe wyposażenie dla stacji kontroli pojazdów,
serwisów i warsztatów samochodowych. Posiada swój własny dział badań i rozwoju, w którym zatrudnia najwyż-
szej klasy inżynierów i specjalistów branży IT. Dzięki temu oferowane produkty są oparte na najnowocześniejszych
rozwiązaniach technologicznych i wyznaczają nowe standardy na rynku. Misją firmy jest utrzymanie najwyższych
standardów na każdym etapie działalności, począwszy od projektowania poprzez produkcję, a kończąc na obsłu-
dze gwarancyjnej i serwisowej.

THE COMPANY PROFILE
UNIMETAL is a leading Polish producer of advanced diagnostic equipment. The company has been
present on the automotive market for over 60 years. It offers fully complete equipment for motor vehicle inspection
stations, service stations and garages. It has its own research and development department which employs the first-
class engineers and IT specialists. Thanks to it, the products being offered are manufactured according to the latest
technological solutions and set new standards on the market. The mission of the company is to maintain the highest
standards at every stage of its activity, starting from a design, through production, up to after sales services.

PRODUKCJA
wyposażenie stacji kontroli pojazdów:
linie diagnostyczne (osobowa, uniwersalna, ciężarowa,
warsztatowa), urządzenia rolkowe, testery amortyzatorów,
płyty zbieżności, szarpaki, rolki wolnobieżne, podnośniki
samochodowe, czytniki informacji diagnostycznych,
przyrządy do kontroli hamulca bezwładnościowego
przyczep itd.
maszyny rolnicze
urządzenia technologiczne
metalowo-drewniane meble ogrodowe
pojemniki do segregacji odpadów
pojemniki siatkowe

USłUGI
obróbka skrawaniem
obróbka plastyczna
spawanie metodami MIG, MAG, TIG
produkcja maszyn i urządzeń specjalnych
w oparciu o zlecenia jednostkowe

PRODUCTION
equipment for motor vehicle inspection stations:
vehicle test lanes (for cars, all types of vehicles,
trucks, and workshops), rollers, shock absorber testers,
wheel alignment plates, suspension testers, mobile rollers,
lifts, diagnostic scan tools, inertia brake control devices, etc.
agricultural machines
technological equipment
metal and wooden garden furniture
waste segregation containers
baskets

SERVICES
machining
plastic forming
welding: with MAG, MIG, TIG methods
production of custom machinery and equipment made on
individual orders

Firma produkcyjna

Tel. +48 67 263 22 71
Fax +48 67 263 26 37
kontakt@unimetal.pl
www.unimetal.pl

KONTAKT / CONTACT
UnIMeTaL Sp. z o.o.
ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów
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air Products Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Air Products współpracuje z tysiącami firm z branży przemysłowej, energetycznej, technologicznej i ochrony zdro-
wia w Polsce i na całym świecie, dostarczając gazy techniczne, atmosferyczne i specjalne, a także zaawansowane
technologicznie materiały i półprodukty chemiczne. Posiadamy 20-letnie doświadczenie na polskim rynku. Pro-
dukujemy gazy w kilkunastu zakładach w Polsce i dystrybuujemy je poprzez sieć punktów sprzedaży w całym kraju.

THE COMPANY PROFILE
Air Products cooperates with thousands of companies from industrial, energetic, technological and health pro-
tection branches in Poland and all over the world, providing technological, atmospheric and special gases, as well
as technologically advanced materials and chemical semi-products. We have 20-year experience in Polish market.
We produce gases in over a dozen plants in Poland and distribute them through a network of sales point in the
whole country.

PRODUKCJA I DOSTAWA GAZóW
Oferta Air Products obejmuje szeroki zakres gazów i miesza-
nek dostarczanych odpowiednio do zapotrzebowań Klienta
dla różnorodnych sektorów przemysłu. Gazy, takie jak: azot,
tlen, argon, dwutlenek węgla, dostarczane są w formie cie-
kłej lub sprężonej do zastosowań w branży spożywczej, ob-
róbki metali, metalurgicznej, analitycznej i wielu innych. Dla
spawalnictwa opracowaliśmy innowacyjne mieszanki gazów
osłonowych Linx® o optymalnie dobranym składzie, zapew-
niające większą wydajność i jakość spawania oraz bezpieczne
środowisko pracy.

OSPRZęT, URZąDZENIA I INSTALACJE
GAZOWE
Dla naszych Klientów oferujemy opracowanie indywidual-
nego projektu i wykonanie instalacji gazów. Ponadto nasz
partner, firma Roboprojekt Sp. z o.o., kompleksowo zaopat-
ruje branżę metalową w urządzenia i materiały spawalnicze
oraz środki ochrony osobistej wiodących producentów.

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Nasi specjaliści ds. technologii dokonują analizy procesu i do-
bierają odpowiednie gazy lub ich mieszaniny w celu jego
zoptymalizowania. „Szkoła Spawania”, ośrodek Air Products
we Wrocławiu, opracowuje technologie spawalnicze pod
konkretne wymagania Klienta oraz prowadzi kursy doskona-
lenia dla spawaczy.

PRODUCTION AND DELIVERY OF GASES
Offer of Air Products includes wide range of gases and mix-
tures catered to the needs of customers from various bran-
ches of industry. Gases, such as: nitrogen, oxygen, argon,
carbon dioxide, are delivered in liquid or compressed form
for use in food industry, metal processing, metallurgy, ana-
lytics and many other. We have developed innovative mix-
tures of curtain gases Linx® for welding. They have optimally
selected contents and provide greater efficiency and qua-
lity of welding as well as safe work environment.

TOOLING, EQUIPMENT AND GAS
INSTALLATIONS
We offer preparation of an individual project and assembly
of gas installation for our customers. Furthermore, our part-
ner, Company Roboprojekt Sp. z o.o., comprehensively
supplies metal industry with equipment and materials for
welding as well as personal protection equipment of the re-
nown producers.

TECHNOLOGICAL SUPPORT
Our specialist for technology carry out the analysis of the
process and select proper gases and their mixtures in order
to optimise the process.“The School of Welding”, a centre of
Air Products in Wrocław, develops welding technologies ca-
tered for specific requirements of a customer and runs trai-
ning courses for welders.

Dostawca

Helpline 801 100 801
infopl@airproducts.com
www.airproducts.com.pl

KONTAKT / CONTACT
air Products Sp. z o.o.
ul. Pory 59
02-757 Warszawa
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aLBor Bolesław rafałko

PROFIL DZIAłALNOŚCI
ALBOR jest firmą rodzinną. Swoją działalność rozpoczął w 1991 r. Oferta firmy obejmuje: naprawę taboru ciężaro-
wego, sprzedaż części zamiennych do pojazdów, handel pojazdami nowymi i używanymi, spedycję krajową i mię-
dzynarodową, transport międzynarodowy

THE COMPANY PROFILE
ALBOR is a family-run company. It started its business in 1991. The company offer includes: repairs of the truck
fleet, sales of the vehicle spare parts, sales of new and used vehicles, domestic and international shipping, inter-
national transport

USłUGI
ALBOR jest Partnerem Serwisowym MAN. Wyspecjalizował
się w naprawach taboru ciężarowego, czyli ciągników siod-
łowych, przyczep, naczep i autobusów w pełnym zakresie.
Posiada autoryzację takich producentów jak: BPW, SAF, HAL-
DEX, WABCO, KNORR, JOST, ORLANDI, GIGANT, WEBASTO,
EBERSPACHER oraz producentów przyczep i naczep INTER-
CARS i ZASłAW. Serwis oferuje specjalistyczną całodobową
pomoc drogową.
Firma świadczy usługi w zakresie : spedycja krajowa i mię-
dzynarodowa oraz transport międzynarodowy.

HANDEL
Sprzedaż części zamiennych do pojazdów ciężarowych, do-
stawczych, osobowych, autobusów i innych
Sprzedaż pojazdów nowych i używanych: ciągniki siodłowe,
samochody ciężarowe, samochody do przewozu drewna,
przyczepy, naczepy, dźwigi do drewna, pojazdy inne.

SERVICES
ALBOR is a Service Partner of MAN. It has specialised in re-
pairing truck fleets, i.e. tractor units, trailers, semi-trailers and
buses in a full scope. It has authorisations of such producers
as: BPW, SAF, HALDEX, WABCO, KNORR, JOST, ORLANDI, GI-
GANT, WEBASTO, EBERSPACHER and trailer and semitrailer
producers INTER-CARS i ZASłAW. The Company offers spe-
cialist round-the-clock recovery service.
The company provides services in: domestic and interna-
tional shipping and international transport.

TRADE
Sales of spare parts for trucks, vans, cars, buses and other
Sales of new and used vehicles: tractor units, trucks, wood
trucks, trailers, semi-trailers, wood cranes, other vehicles.

Dostawca

Tel./Fax:+48 67 387 2105
albor@albor.com.pll
www.albor.com.pl

KONTAKT / CONTACT
aLBor Bolesław rafałko
ul. Bydgoska 32-34
78-600 Wałcz
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CjM Sp. z o.o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Firma CJM odpowiada na potrzeby firm produkcyjnych w zakresie outsourcingu procesu zakupowego. Świadczymy
usługi doradztwa i aktywnie wspieramy naszych partnerów w znajdowaniu rozwiązań wpływających na transpa-
rentność i obniżanie cen zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i praktyce, a także kontaktom w branży,
skutecznie wykorzystujemy potencjał rynku.
Lista współpracujących z nami Firm jest najlepszym dowodem na to, że szybkie i trafne dotarcie do źródeł zakupu
decyduje o przewadze konkurencyjnej. Do naszych Klientów należą głownie firmy z branży stalowej, produkujące
konstrukcje, grzejniki, pokrycia dachowe oraz płyty warstwowe.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA
Szczególną wagę przywiązujemy do aktywnego poszukiwań rozwiązań zakupowych, przynoszących naszym part-
nerom wymierne korzyści finansowe. Aby w pełni wykorzystać potencjał rynku i branży, CJM stawia na bezpo-
średni kontakt z hutami zarówno w Polce jak i poza granicami kraju. Wierzymy, ze szybszy przepływ właściwych
informacji ma decydujące znaczenie w czasach wzmożonej konkurencyjności rynku.

TRANSPARENTNOŚć
CJM zapewnia wysoką transparentność procesów zakupowych realizowanych na zlecenie Klientów. Przejmujemy
pełną odpowiedzialność za obniżanie cen zakupów, a dzięki inicjatywom w ramach grupy zakupowej Klastra
w pełni wykorzystujemy dla Państwa potencjał rynku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, podejmujemy się także znalezienia źródeł finansowania.

THE COMPANY PROFILE
CJM company responds to the needs of manufacturing enterprises in outsourcing the purchase processes. We pro-
vide consulting services and actively support our partners in finding solutions that aim to improve transparency
and reduce purchasing costs. With years of experience and practice as well as numerous business relations we
successfully exploit the potential of the market.
The list of companies which cooperate with us is the best proof that reaching the source of purchase in a quick and
accurate manner determines the competitive advantage. Our clients are mainly companies from steel industry
producing constructions, heaters, roofing and sandwich panels.

COMPETITIVE ADVANTAGE
We pay special attention to active search for purchasing solutions that would bring measurable financial benefits
to our partners. Direct communication with steelworks from Poland and abroad is key in CJM’s strategy to fully
exploit the potential of the market and the industry. We believe that faster flow of relevant information is crucial in
times of increased market competitiveness.

TRANSPARENCY
CJM provides highly transparent purchasing processes effected by the order of the Clients. We take full responsi-
bility for lowering the purchasing prices and with initiatives within the Cluster purchasing group we fully realize the
market potential for you.
To meet the expectations of our Clients we may also find sources of funding.

Dostawca

Tel: +48 501 662 363
grzegorz.tomkiewicz@cjm.com.pl
www.cjm.com.pl

KONTAKT / CONTACT
CjM Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 171
62-052 Komorniki
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inTechMeT Konsulting Techniczny Piotr Wielgat

PROFIL DZIAłALNOŚCI
inTechMET dostarcza urządzenia i materiały podnoszące produktywność, dające realną przewagę konku-
rencyjną. Oferta dedykowana jest do firm zajmujących się obróbką (rozdzielaniem i łączeniem) metali.
Zakres oferty sprzedaży:
Urządzenia i materiały do termicznego rozdzielania i łączenia metalu
Urządzenia i maszyny do mechanicznej obróbki metalu
Urządzenia i akcesoria pomocnicze w procesach obróbki metalu

THE COMPANY PROFILE
The inTechMET provides equipment and materials increasing productivity, giving the clear advantage over
the competitors. The offer is dedicated to companies engaged in processing (cutting and joining) of metals.
The scope of the offer:
Equipment and materials for thermal cutting and joining of metal
Equipment and machines for mechanical processing of metal
Equipment and accessories useful in metalworking processes

SPECYFIKA DZIAłANIA
przeprowadzamy bezpłatne próby materiałów i urządzeń
przed zakupem, mające wykazać korzyść dla nabywcy
szkolimy z obsługi proponowanych produktów, aby uzyskać z
nich maksymalne korzyści dla nabywcy
pomagamy w doborze technologii (spawania, ukosowaniam,
cięcia, szlifowania etc. ) obróbki metalu
współpracujemy z producentami wysokiej klasy urządzeń
i materiałów (w większości europejskich), w pełni certyfikowa-
nych i z kompletem dopuszczeń towarzystw klasyfikacyjnych
dostawy realizujemy w maksymalnie krótkim / możliwym
czasie : 1-5 dni roboczych
staramy się o kompleksowość oferty w obróbce metalu
i zapewnienie profesjonalnego poziomu obsługi

POTENCJALNI KLIENCI / BRANżE
przemysł stoczniowy i offshore
przemysł konstrukcji dźwigowych
przemysł pojazdów i przyczep / naczep
przemysł chemiczny i spożywczy / zbiorniki, rurociągi
przemysł mostowy i obiektów wielkogabarytowych / hal
przemysł energetyczny: piece, kotły, konstrukcje siłowni
wiatrowych
przemysł naprawczy (napawanie) części zużywających się
przez tarcie / uderzenie

THE SPECIFICITY OF THE ACTIVITY
we carry out free tests of materials and equipment before
the purchase, in order to demonstrate the benefit to the
purchaser. We train customers in the use of products that
we offer, in order to obtain the best possible benefit to the
purchaser. We provide help in choosing metal processing
technology (welding, chamfering, cutting, grinding etc.)
we cooperate with manufacturers of high quality equipment
and materials (mostly European), being fully certified and ha-
ving a full set of authorizations of classification societies.
we carry out deliveries in the shortest possible
period of time: 1-5 working days.
we strive to make our metal processing offer comprehen-
sive and to provide fully professional service.

THE POTENTIAL CUSTOMERS / BRANCHES
shipbuilding and offshore industry
lifting equipment industry
vehicle and trailers/semitrailers industry
chemical and food industry / tanks, pipelines
bridge and large size facilities / halls industry
energy industry: stoves, boilers, wind farms structures
repair industry (deposition welding) of the elements wea-
ring out as a result of friction / blow

Dostawca

Tel. +48 91 885 31 16
Fax. +48 91 885 31 17
info@intechmet.pl
www.intechmet.pl

KONTAKT / CONTACT
inTechMeT Konsulting Techniczny Piotr Wielgat
ul. Seledynowa 98/7, 70-781 Szczecin
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Przedsiębiorstwo Handlowe ProDDoM

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Przedsiębiorstwo Handlowe PRODDOM jest firmą handlową działającą od roku 1990. Od oczątku swej działal-
ności zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi zarówno producentów krajowych jak i zagranicznych. W 2004
roku podpisana została umowa o współpracy z jednym z liderów rynku hutniczego Przedsiębiorstwem Remontowo
- Handlowym BOBREK z Dąbrowy Górniczej co umożliwiło większą ekspansję na rynek krajowy i przyspieszyło roz-
wój firmy.

THE COMPANY PROFILE
The PRODDOM Trading Company has been present on the market since 1990. Since the very beginning of its exis-
tence, the company trades in steel products from both domestic and foreign manufacturers. In 2004 the company
entered into a cooperation agreement with one of the leaders on the metallurgical market – BOBREK Renovation-
Trading Company from Dąbrowa Górnicza – which enabled further expansion on the domestic market and acce-
lerated the development of the company.

OBSZAR DZIAłALNOŚCI
Region: Polska północna i zachodnia,
Branże: konstrukcyjna, kontenerowa, produkcja maszyn, ślu-
sarstwo, budownictwo.

SPRZEDAż
kształtowniki gorącowalcowane: INP, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE
kształtowniki spawane: IKS, IKSH, HKS, IPBS
kątowniki równoramienne i nierównoramienne
teowniki
pręty gładkie, zbrojeniowe i kwadratowe
blachy gorąco i zimno walcowane
profile zimno gięte zamknięte i otwarte
maty zbrojeniowe

THE COMPANY’S SCOPE OF ACTIVITY
Region: Northern and Western Poland,
Branches: structural sector, containers sector, machine pro-
duction sector, locksmithing, the construction industry.

SALES
hot rolled sections: INP, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE
welded sections: IKS, IKSH, HKS, IPBS
isosceles and non-isosceles brackets
T-sections
smooth bars, reinforcing bars, square bars
hot rolled and cold rolled metal sheet
cold bent profiles (open and closed)
reinforcing mats

Dystrybutor

Tel. +48 67 259 98 92; +48 67 259 96 66
Fax. +48 67 350 41 02
proddom@op.pl walcz@bobrek.pl

KONTAKT / CONTACT
Przedsiębiorstwo Handlowe ProDDoM
ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
TranSMeT Sp. z o. o.

PROFIL DZIAłALNOŚCI
Przedsiębiorstwo powstało w 1993 roku. Jest dystrybutorem szerokiego asortymentu dla firm z branży metalowej,
budowlanej i innych. Posiada w swojej ofercie zarówno marki liderów rynkowych, jak i oferty firm niszowych. Firma
oferuje swoim klientom szereg usług usprawniających proces sprzedaży i realizacji zamówień.

THE COMPANY PROFILE
The company came into existence in 1993. It is the distributor of a wide range of products for companies in me-
tallurgical, construction, and other branches. It offers both products of market leaders and of niche companies.
The company provides its customers with a range of services improving the sales process and execution of orders.

USłUGI
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, wyrobów metalo-
wych, artykułów metalowych, narzędzi i elektronarzędzi,
środków i artykułów BHP.
Najszerszy oferowany asortyment w regionie.

SERVICES
Wholesale of the metals and metal ores, metal products
and goods, tools and power tools, and OHS products.
The widest range of products in the region.

Dystrybutor

Tel: +48 67 258 65 17
biuro@transmet.biz

KONTAKT / CONTACT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
TranSMeT Sp. z o. o.
ul. Kołobrzeska 68a, 78-600 Wałcz


