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O firmie

Powierzchnie antypoślizgowe

Historia firmy Evergrip rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to
założyciele spółki dostrzegli dla siebie miejsce na rynku systemów
bezpieczeństwa w firmach, magazynach i przestrzeniach
publicznych. 10 lat praktyki i ciągłego mierzenia się z rosnącymi
potrzebami naszych klientów sprawiły, że obecnie jesteśmy
w stanie sprostać większości problemów z jakimi zmagają się
Państwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy i przestrzeni
publicznych. Każdy kolejny kontakt i kolejne zamówienie
traktujemy jak wyzwanie, dzięki któremu ciągle się rozwijamy, a
usługi doradcze jakie dla Państwa świadczymy stają się jeszcze
bardziej kompleksowe i odpowiadające na istotne dla Państwa
kwestie.

Powierzchnie antypoślizgowe
Powierzchnie antypoślizgowe to sztandarowy produkt firmy Evergrip. Dzięki zastosowanej technologii kompozytowej są lekkie, wytrzymałe
oraz – co niezwykle ważne – łatwe i szybkie w montażu. Bezwzględnie i w każdych warunkach zabezpieczają przed poślizgnięciem.
Samą powierzchnię antypoślizgową tworzy specjalny grysik z tlenku glinu (korund). Jest on bardzo wytrzymały na ścieranie się oraz działanie
niekorzystnych czynników atmosferycznych czy chemicznych. Możemy dostarczyć go w dowolnym rozmiarze – od
najdrobniejszego, który zapewnia komfort chodzenia osobom bez obuwia, po najgrubszy i najbardziej wytrzymały, pracujący pod ciężarem
maszyn przemysłowych czy portowych.
W przeciwieństwie do stosowanego powszechnie węgliku krzemu, nasz grys z tlenku glinu swoją wytrzymałością może jedynie
równać się z diamentem przemysłowym zostawiając konkurencyjne produkty daleko z tyłu. Antypoślizgowy grysik nakładany
jest na powierzchnie wykonane w technologii GRP. Jest to specjalna mieszanka żywicy poliestrowej wzmacniana włóknem szklanym.
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy bardzo mocną, a jednocześnie lekką i łatwą w montażu podstawę.

Kluczowe wartości biznesowe:

Zalety zabezpieczeń antypoślizgowych Evergrip:

•• Zorientowanie na klienta i udział pracowników w budowaniu
sukcesu firmy
•• Przyjazny i przystępny wizerunek
•• Profesjonalizm
•• Innowacyjność
•• Uczciwość, rzetelność i wiarygodność
•• Ugruntowana pozycja na rynku

••
••
••
••
••
••
••

Produkt

Doskonale znamy nasze produkty jak i cały rynek powierzchni antypoślizgowych. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, śmiało
możemy twierdzić, że oferowane przez nas rozwiązania prezentują bezkonkurencyjną jakość co potwierdzone jest wieloletnimi gwarancjami na
nasz asortyment.

••
••
••
••

Bezpieczeństwo
Wysoka jakość
Trwałość
Oszczędność

Bardzo dobre zabezpieczenie przed poślizgnięciem
Wieloletnia gwarancja świadcząca o zapewnieniu trwałości
Prosty i szybki montaż
Możliwość montowania na każdy rodzaj nawierzchni (beton, metal, drewno, kamień, plastik, kraty pomostowe)
Odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz czynników chemicznych
Bardzo łatwa konserwacja
Zgodność z najbardziej wymagającymi normami jakości i BHP, zarówno według prawa polskiego, jak i Unii Europejskiej

Usługi
•• Projekt
•• Montaż
•• Serwis

Dzia handlowy:
tel: +48 22 465 26 01
tel: +48 533 253 353
tel: +48 531 040 330
tel: +48 792 334 456
www.evergrip.pl
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Powierzchnie antypoślizgowe

Płyty antypoślizgowe 2 i 4 mm

Nakładki na szczeble drabin

Wysoce konkurencyjny produkt o najwyższej jakości.
Zastosowanie znajdzie wszędzie tam, gdzie potrzebne
jest skuteczne, a zarazem wytrzymałe zabezpieczenie
antypoślizgowe. Dzięki zastosowaniu najwyższej
jakości materiałów do produkcji i wysokiej jakości
wykonania, płyty mają bardzo długą żywotność.

Standardowo wykonane drabiny są często przyczyną
poślizgnięć. Szczególnie niebezpieczne stają się, jeżeli
stopnie są mokre lub zaolejone. Warto więc zamontować
na nich zabezpieczenia antypoślizgowe. Nakładki
antypoślizgowe na stopnie drabin produkujemy pod
indywidualne specyfikacje klienta. Dostępne są w dwóch
podstawowych kształtach – półokręgu lub półprostokąta.

• 3000x1220mm | grubość 2 lub 4mm| ziarnistość 16 ziarenek na cm² | kolor czarny lub żółty
• 3000x1220mm | grubość 2 mm | ziarnistość 24 ziarenka na cm² | kolor czarny

Nakładki antypoślizgowe na stopnie
schodowe
Wyprofilowane nakładki antypoślizgowe wykonane na
4mm profilu z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
Grys zabezpieczający przed poślizgnięciem posiada
stopień ziarnistości wynoszący 16 ziarenek na cm².
Nakładki przycinamy na dowolne wymiary. Standardowe
kolory to czarny lub żółty. Na specjalne zamówienie
istnieje możliwość zaznaczenia krawędzi innym kolorem.
Dzięki nakładkom w łatwy i tani sposób można
zabezpieczyć zarówno śliskie schody w zakładach pracy jak
i w miejscach użyteczności publicznej.
• 3200x250x55mm lub 3200x350x55mm | grubość 4mm |ziarnistość 16 ziarenek na cm²|
kolor czarny, żółty, czarny z żółtą krawędzią lub czarny w żółte pasy

Nakładki na krawędzie schodów
Powszechnie wiadomo, że najniebezpieczniejszym
elementem stopnia jest jego krawędź, zwłaszcza
w przypadku znacznego zużycia i wytarcia się jej.
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem zwiększającym
bezpieczeństwo schodów jest instalacja nakładek
antypoślizgowych właśnie na te krawędzie.

• 3200x55x55mm |grubość 4mm | ziarnistość 16 ziarenek na cm² | kolor czarny, żółty lub czarny w żółte pasy
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• kolor, ziarnistość i kształt według specyfikacji klienta

Paski antypoślizgowe
Paski wycinane są z cienkiej płyty antypoślizgowej.
Doskonale sprawdzają się w każdych warunkach
atmosferycznych, nie wycierając się i nie odklejając przez
długie lata. Tanie lecz wytrzymałe, pomagają zachować
bezpieczeństwo na schodach, chodnikach oraz podjazdach.
Mogą być użyte jako zabezpieczenia antypoślizgowe
w szkołach i miejscach użyteczności publicznej. Paski
odporne są na działanie warunków atmosferycznych, sól
oraz inne czynniki chemiczne. Montując je raz, problem ze
śliską nawierzchnią zostaje rozwiązany na wiele lat.
• wymiary według specyfikacji klienta | kolor czarny, inne kolory na zamówienie

Aluminiowe nakładki na krawędzie schodów
Zużyte i wytarte krawędzi schodów mogą stanowić spore
niebezpieczeństwo dla osób poruszających się po nich.
W celu jego uniknięcia, warto skorzystać z aluminiowych
nakładek na schody. Taka nakładka wykonana wraz
z permanentnie wklejonym pasem antypoślizgowym nie
tylko zabezpieczy przed poślizgnięciem ale również nada
schodom wyjątkowy wygląd!

• aluminiowy profil 3200x65x25mm z wkładką antypoślizgową o dowolnym kolorze i ziarnistości
www.evergrip.pl 4

Kraty pomostowe GRP

Wytrzymałe, odporne i lekkie kraty przemysłowe, zapewniają niezawodność we wszystkich zastosowaniach bez potrzeby konserwacji.
Kraty z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) to wyjątkowe połączenie właściwości mechanicznych i fizycznych. Stanowią
doskonałą i sprawdzoną alternatywę dla krat wykonanych ze stali lub aluminium. Dostępne są w szerokiej palecie wariantów
różniących się zarówno strukturą jak i wymiarami czy odpornością chemiczną, co sprawia, że znajdują zastosowanie we wszystkich przestrzeniach
przemysłowych i handlowych.

Kluczowe cechy produktu:

Zastosowanie krat przemysłowych Evergrip:

•• Odporność na korozję i chemikalia
•• Niewielka waga
•• Długa żywotność
•• Łatwość obróbki
•• Nie wymagają konserwacji

•• Ścieżki dostępowe
•• Oczyszczalnie ścieków
•• Mosty i kładki dla pieszych
•• Podesty przy maszynach
•• Pokłady na statkach
•• Podłogi przemysłowe
•• Zamienniki do wyrobów stalowych
•• Zamienniki do wyrobów z drewna

KRATY FORMOWANE Z GRP to połączenie rowingów z włókna szklanego z termoutwardzalną żywicą do postaci jednego
silnie zespolonego elementu. Kraty GRP są odporne na działanie środków chemicznych, uderzeń oraz posiadają właściwości
opóźniające rozprzestrzenianie ognia. Oferujemy szeroki zakres dostępnych rozmiarów, wielkości oczek oraz wykończenia powierzchni

Dostępne są następujące rodzaje formowanych
krat GRP:
•• Kraty ażurowe antypoślizgowe
•• Kraty micromesh antypoślizgowe
•• Kraty ażurowe żłobione
•• Krata kryta antypoślizgowa

Kraty ażurowe
Wytworzone w procesie formowania połączenie
rowingów szklanych z termoutwardzalną żywicą tworzy
wyjątkowo mocny, jednoczęściowy panel kratownicowy.
Te dwa materiały uzupełniają się wzajemnie dając kratom
z GRP doskonałą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie.
Kraty zaprojektowane są do użytku w najcięższych
warunkach przemysłowych i handlowych i nie wymagają
czasochłonnej konserwacji.

• Wysokości paneli (mm): 15 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | 63
• Długości paneli (mm): od 995 do 4047
• Szerokość paneli (mm): od 995 do 1525

Kraty profilowane

Rodzaj żywicy:

Połączenie produkowanych w procesie pultruzji
podłużnych rowingów z włókna szklanego, wzmocnienia
z maty z niezorientowanego włókna szklanego i
pokrycia warstwą żywicy umożliwia utworzenie niezwykle
silnego i odpornego na korozję profilu konstrukcyjnego. Te
profile mają kształt teowników i dwuteowników oraz są
składane i krzyżowo łączone z trzyczęściowymi profilami.

•• Poliestrowa – ortoftalowa lub isoftalowa
•• Vinyloestrowa
•• Fenolowa

Dostępne wymiary:
•• Wysokość od 15 do 60mm
•• Wymiary paneli od 995mm do 4047mm

Kraty profilowane wykonane metodą pultruzji są składane z podpór z GRP (teownik lub dwuteownik) połączonych poprzeczkami do
uzyskania odpowiedniego rozstawu, co daje otwartą przestrzeń od 33% do 60%. Podpory wykonane są z ciasno ułożonych rowingów szklanych,
połączonych ze wzmocnieniem z maty z niezorientowanego włókna szklanego i pokrytych warstwą żywicy. Podczas procesu pultruzji,
włókna przeciągane są przez kąpiel żywiczną do formy w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. Dzięki temu powstają utwardzone, gotowe
elementy, które następnie są przycinane do pożądanych wymiarów. Rdzeń z rowingów szklanych zapewnia podporom wytrzymałość i sztywność
wzdłużną, a wzmacniająca mata z włókna – wytrzymałość poprzeczną oraz odporność na uszkodzenia, odpryski i pęknięcia. Warstwa
wierzchnia daje ochronę przed korozją i niszczącym działaniem promieniowania UV. Kraty GRP są odporne na działanie środków chemicznych,
uderzeń oraz posiadają właściwości opóźniające rozprzestrzenianie ognia.

Dostępne są następujące rodzaje krat GRP
wykonanych metodą pultruzji:
•• Otwarte
•• Otwarte z grysem
•• Kryte z grysem
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Rodzaj żywicy:
•• Ortoftalowa
•• Isoftalowa
•• Vinyloestrowa

• Wysokości paneli (mm): 25 | 30 | 38 | 50
• Długości paneli (mm): 2440 | 3050 | 3660 | 6100
• Szerokości paneli (mm): 915 | 1220
• Otwarta przestrzeń: 33% | 40% | 50% |

Stopnie schodowe
Stopnie schodowe produkowane są z krat ażurowych
wykonanych metodą formowania. Lekkie i wytrzymałe
stopnie nie obciążają konstrukcji, są łatwe w obróbce i
montażu. Doskonale łączą się z profilami z GRP tworząc
ciągi schodowe lub wejścia na podesty. Stopnie dostępne
są również w wersji z żółtą krawędzią, która oprócz funkcji
ostrzegawczej dodatkowo wzmacnia stopień.

Wymiary - Opcje
Na zamówienie dostępne jest szerokie spektrum rozmiarów
o wysokości od 25mm do 50mm i maksymalnych wymiarach
6100mm x 1220mm

• Wysokość stopnia (mm) : 30 | 38
• Wymiary stopnia (mm) : 997x235 | 997x275 | 1220x235 | 1220x275 | wg specyfkacji klienta
www.evergrip.pl 6

Bramki bezpieczeństwa

Ochrona przed upadkiem dla drabin i podestów.
Bramki bezpieczeństwa zapewniają ochronę przed upadkiem dla drabin i podestów.

Zgodne z PL EN 14122-3 oraz PL EN 14122-4, posiadają certyfikat TÜV. Prosta i funkcjonalna konstrukcja.
•• Jednostronne otwieranie, samozamykające się, bezobsługowe, żółty kolor o wysokiej
widoczności, odporne na korozję, wytrzymałe, pięcioletnia gwarancja, łatwy montaż
•• Bramki bezpieczeństwa dostępne są w wersji z jedno lub dwurzędowej
•• 2 standardowe długości do wyboru
•• Produkt można przyciąć do wymaganej długości podczas montażu
•• Bramki są uniwersalne dostosowane do otwierania w lewo lub w prawo
•• Wszystkie produkty dostarczane są w opakowaniu i wstępnie zmontowane, wraz z niezbędnymi łącznikami oraz instrukcją
montażu.

Bramki pojedyncze
Dzięki swojej konstrukcji bramka łatwo się otwiera, po
czym zawsze wraca do pozycji zamknięcia. Wykonana z
najlepszych materiałów nie rdzewieje, nie traci koloru, a
przy tym jest niezwykle lekka i wytrzymała.
Instalacja
bramki
zdecydowanie
zwiększa
bezpieczeństwo pracowników i zmniejsza koszty
związane z obsługą. Przyczyną ponad 15% wypadków
przy pracy w Europie są upadki z platform lub drabin
przemysłowych. (W oparciu o dane opublikowane przez
Eurostat).
• bramki dostępne w dwóch standardowych długościach 940mm i 1200mm z możliwością docięcia na dowolny wymiar.

Typowe zastosowania uwzględniają:
•• Klatki drabinowe
•• Drabiny pożarowe
•• Podesty robocze
•• Dostęp do maszyn
•• Silosy
•• Podnośniki
•• Platformy wiertnicze
•• Zintegrowane z systemem poręczy Flex Impact

Bramki podwójne
Bramki bezpieczeństwa opracowano by chroniły przed
upadkiem z drabin dostępowych, ewakuacyjnych
i platform pracujących na wysokościach. Ich samo
zamykający system opiera się na mechanizmie
wykorzystującym sprężynę wytrzymującą ponad 100
000 cykli. Najwyższą jakość produktu potwierdzona jest
pięcioletnią gwarancją producenta. Bramka nie
wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika.

• bramki dostępne w dwóch standardowych długościach 940mm i 1200mm z możliwością docięcia na dowolny wymiar.

Akcesoria do barierek
Do bramek oferujemy również cały szereg elementów
montażowych. Jeżeli bramki mają być zamontowane na
rurce należy użyć specjalnych obejm. W ofercie mamy
także kątowniki niezbędne do montażu na ścianach oraz
magnetyczy system blokowania
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Poręcze GRP

Profile GRP

kolanko

krzyżak

Profile GRP produkowane są metodą pultruzji. Metoda ta pozwala
wytworzyć materiał o bardzo dużej wytrzymałości przy
stosunkowo niskiej wadze. Różnego rodzaju kształty profili
pozwalają tworzyć lekkie, nierdzewne a zarazem wytrzymałe
konstrukcje.
Drabiny dostępowe

Barierka okrągła

narożnik

trójnik

podstawa

mocowanie boczne

Drabiny dostępowe to najczęściej spotykana postać
zastosowana profili GRP. Właściwości materiału sprawiają
,że drabiny mogą być stosowane w miejscach gdzie
standardowe rozwiązania okazują się niewystarczające.
Lekkie i nierdzewne, a do tego nieprzewodzące ładunków
elektrycznych – to tylko niektóre zalety drabin GRP.

Barierki kompozytowe w skład których wchodzą rurki o średnicy 50mm oraz systemowe elementy łączące. System ten pozwala w
prosty sposób zastosować różnego rodzaju konfiguracje – w zależności od potrzeb klienta. Montaż barierek odbywa się bez użycia
specjalistycznych narzędzia sam materiał jest lekki i łatwy w transporcie.

Konstrukcje

Poręcz omega

słupek

poręcz górna

poręcz pośrednia

bortnica

Połączone ze sobą za pomocą śrub profile tworzą
konstrukcje o wszechstronnym zastosowaniu. Stosując
lekkie rozwiązania kompozytowe oszczędzamy na
transporcie, kosztach montażu i serwisowania.
Konstrukcje te mogą być w całości przygotowane w
magazynie Evergrip, a następnie dostarczone
do klienta. Złożenie konstrukcji można również
przeprowadzić w miejscu przeznaczenia. Do montażu
wystarczy podstawowy zestaw narzędzi budowlanych,
który z pewnością odnajdą Państwo w swojej firmie.

podstawa

Poręcze typu omega charakteryzują się wyprofilowaną poręczą górną, zamontowaną na prostokątnych słupkach 50x50mm.
Poręcz pośrednią tworzy rurka o średnicy ø40mm. Opcjonalnie można zastosować bortnicę o wysokości 150mm. Do połączenia
poszczególnych elementów wystarczy użyć nitów. Cały montaż jest bardzo prosty, a specjalistyczne narzędzia są zbędne.
9 Evergrip
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System FLEX IMPACT

Produkty FLEX IMPACT zostały specjalnie opracowane w celu
stworzenia bezpiecznego i ekonomicznego środowiska pracy.
System FLEX IMPACT zapewnia idealną ochronę ludzi, maszyn, narzędzi, towarów, budynków oraz infrastruktury wszędzie tam, gdzie poruszają
się wózki widłowe oraz inne pojazdy. Serwisowanie maszyn oraz naprawy szkód po kolizjach pociągają za sobą ogromne koszty – teraz mogą ich
Państwo uniknąć w prosty sposób. System FLEX IMPACT został szczegółowo przebadany, by sprostać najbardziej rygorystycznym wymogom
bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwa jest ochrona zdrowia i życia pracowników wszędzie tam, gdzie z racji wykorzystywania pojazdów istnieje
jakiekolwiek zagrożenie. Produkty FLEX IMPACT są produktami modułowymi: poszczególne elementy można z łatwością dopasowywać, łączyć
oraz – w razie konieczności – wymieniać, co sprawia że jest to rozwiązanie ekonomiczne i cenione przez naszych klientów.

Zamiast stali – bezpieczniejszy plastik!
Mimo zmieniającej się technologii stal wciąż jest szeroko wykorzystywana przy produkcji barierek ochronnych. Wybór ten ma jednak szereg wad.
Materiały użyte w produkcji muszą być poddawane obróbce oraz pokrywane powłoką, a sam metal odkształca się podczas każdego zderzenia
(wówczas barierki muszą być wymieniane bądź poddawane drogim naprawom). Ponadto, elementy mocujące wyrywane są z podłoża, niszcząc
przy tym betonowe posadzki, a części są ciężkie, co utrudnia ich transport oraz montaż.
Rozwiązaniem tego problemu są produkty FLEX IMPACT! Wykonane są z grubych, wzmacnianych elementów plastikowych, mają one podwyższoną
odporność na uderzenie – nawet przy wysokich prędkościach. Elementy FLEX IMPACT są giętkie, dzięki czemu odzyskują oryginalny kształt po
kolizji.

Elastyczne barierki
Bezpieczna koegzystencja między ludźmi a pojazdami
wymaga surowych regulacji oraz stref bezpieczeństwa.
Balustrady FLEX IMPACT zostały opracowane w ten
sposób, aby logistycznie oddzielać strefy ruchu od stref
poruszania się ludzi na platformach i innych obszarach
wzmożonego ruchu. Nasze balustrady dostępne są
w wersji przemysłowej oraz lekkiej i zapewniają maksimum
bezpieczeństwa dzięki silnej, odpornej na uderzenia
konstrukcji z tworzywa sztucznego. Ponadto balustrady
dostępne są z dwiema lub trzema poprzeczkami,
w zależności od miejsca zastosowania.

Odbojnice
Odbojnice FLEX IMPACT zostały specjalnie opracowane,
aby chronić sprzęt oraz budynki przez kolizją z wózkami
widłowymi oraz innymi pojazdami ciężkimi. Zostały
stworzone do użytkowania w warunkach szybkiej wymiany
towaru, która sprzyja wypadkom i kolizjom. Badania
kolizyjne dowiodły, że odbojnice FLEX IMPACT chronią
nawet przed zderzeniem z wózkiem widłowym o wadze
3,5 tony, jadącym z dużą prędkością. Ponadto, zderzenie
nie wyrywa z podłoża elementów mocujących, a części
giętkie zachowują swój oryginalny kształt po zderzeniu.
Odbojnice dostępne są w systemie modułowym, dzięki
czemu można je montować etapami oraz rozbudowywać.

Słupki
Zazwyczaj kolizja z bramą lub wjazdem pociąga za
sobą kłopoty natury logistycznej. Taki wypadek może
sparaliżować przepływ osób i produktów przez dłuższy
czas. Słupki FLEX IMPACT w prosty sposób zapobiegają
takim scenariuszom. Konstrukcja z tworzywa sztucznego
idealnie pochłania siłę uderzenia. W rezultacie – dzięki
odpowiedniemu zastosowaniu siłznanych z fizyki – zarówno
bramy jak i pojazdy są chronione przed uszkodzeniami.
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System FLEX IMPACT

Realizacje

Brama ochronna
Brama ochronna stanowi ograniczenie wysokości
i szerokości, zapobiegając dostępowi ponadwymiarowych
pojazdów do drzwi, wejść czy korytarzy. Dzięki
zastosowaniu tego produktu można również zapewnić
ochronę suwnic, instalacji nadziemnych i innych delikatnych
konstrukcji.

Wymiary bram:
• Wysokości we wszystkich wymiarach do 6000mm
• Szerokości we wszystkich wymiarach do 4500mm

Nasze bramy zabezpieczające zostały wykonane
z syntetycznego polimeru, zapewniającego
wysoką wytrzymałość i zdolność pochłaniania energii
podczas kolizji, dzięki czemu chroni przed uszkodzeniem
zarówno infrastrukturę, jak i pojazdy.

Ochrona regałów
Zderzenie z regałami może mieć daleko idące negatywne
skutki. Prawie zawsze kończy się na bardzo wysokich
stratach w materiałach, jednak tym, co jest szczególnie
niebezpieczne dla całego stanu magazynowego jest
niekontrolowany efekt domino. Ponadto takie kolizje są
niebezpieczne zarówno dla osób sterujących wózkami, jak
i pracowników magazynu. Montując w naszym magazynie
Ochronę Regałów FLEX IMPACT można z łatwością
uniknąć takich trudnych sytuacji.

Ochrona słupów
Kolumny oraz wsporniki powinny być szczególnie
chronione w budynkach przemysłowych. Częste kolizje
mogą z czasem zagrozić stabilności całej konstrukcji.
Ochrona kolumn firmy Evergrip składa się z dwóch
elementów, które w prosty sposób montuje się do kolumny.
Mają one wysokie parametry ściskania osiowego – dzięki
czemu idealnie hamują oraz przechwytują siłę uderzenia,
chroniąc kolumny przed uszkodzeniami strukturalnym.
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Usługi

Projekty „pod klucz”
Nasze usługi dopasowujemy do większości potrzeb klientów. Począwszy od pojedynczych zamówień
typu „wyłącznie dostawa”, aż po kompleksową realizację projektów: zaplanowanie, dostawa i montaż
elementów w małej i średniej skali.

Analiza miejsca
Zawsze chętnie spotykamy się z klientem pomagając, doradzając i analizując miejsce inwestycji,
przygotowując także wyceny późniejszych działań. W przypadku mniej złożonych i skomplikowanych
problemów jesteśmy w stanie przygotować ofertę na podstawie dokumentacji fotograficznej lub wideo
oraz opisów i pomiarów dostarczonych przez klienta.

Doradztwo techniczne
Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na znaczne poszerzenie wiedzy technicznej,
dzięki czemu byliśmy w stanie zrealizować skomplikowane projekty o złożonych wymaganiach. Posiadamy
obszerne archiwum danych, które nasi klienci lub ich konsultanci mogą wykorzystać do tworzenia
specyfikacji oraz projektów z użyciem naszych produktów. Dzięki naszym partnerom produkcyjnym
posiadamy też doskonały dostęp do zaplecza technicznego. Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji na
każdym etapie realizacji projektu.

Rysunki projektowe
Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie realizowania koncepcji klientów. Wykorzystujemy w tym celu
rysunki i modele CAD renderowane w technologii trójwymiarowej, co pozwala nam na jeszcze lepsze
dostosowanie się potrzeb naszych klientów.

Montaż produktów
Oferujemy usługę montażu wszystkich rodzai naszych produktów na terenie całej Polski. Prace montażowe
wykonują starannie dobrane i doświadczone zespoły, przeszkolone w zakresie BHP oraz działające pod
nadzorem pełnoetatowego kierownika robót. Dzięki temu mają Państwo pewność, że wszelkie czynności
są wykonywane fachowo, rzetelnie oraz przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Duża wydajność produkcyjna
Na przestrzeni wielu lat zbudowaliśmy trwałe i ścisłe relacje z wybranymi producentami z Europy i Chin, jako
uzupełnienie naszej istniejącej działalności produkcyjnej.Bazując na zwiększonej wydajności produkcyjnej
i konkurencyjnych cenach zaprojektowalismy nowe produkty o wysokiej jakości. Wszyscy nasi partnerzy
posiadają certyfkację ISO 9001.
Gotowy produkt może zostać wysłany bezpośrednio do Klienta lub do naszego magazynu, jeżeli konieczna
jest dalsza obróbka lub montaż.
Na terenie zakładu wykorzystujemy dwie duże piły przemysłowe pracujące w technologii diamentowej.
W przypadku zleceń na przeprowadzenie prac o wysokim stopniu precyzji, możemy także zaoferować
usługi cięcia wodą. Naszą zaletą w tej materii jest utrzymywanie wysokiej konkurencyjności cenowej.
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