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HUTA POKÓJ - ROZWIĄZANIA ZE STALI

DORADZTWO TECHNICZNE

Tworzymy historię hutnictwa i przetwórstwa stali
od 1840 roku. Kontynuujemy tradycje lidera rozwoju,
dbając o społeczność lokalną i skupiając się na powiększaniu
wartości firmy. Mamy ambicje bycia nowoczesną i rentowną
firmą, integrującą i inspirującą innych przedsiębiorców,
w tym przetwórców stali.

W ramach dokonywanych zleceń zawsze otrzymają
Państwo nasze fachowe doradztwo techniczne gratis.
Zaproponujemy optymalne rozwiązania dla Państwa działań,
podamy alternatywne możliwości, np. bardziej pasujące
wymiary, albo kształty wyrobów.

NASZE SPECJALIZACJE
• Kształtowniki formowane na zimno, o różnorodnej
geometrii przekroju poprzecznego oraz bardzo wysokiej
jakości i precyzji wykonania
• Kształtowniki walcowane na gorąco w szerokiej
gamie gatunków stali, o dowolnej geometrii przekroju
poprzecznego
• Konstrukcje stalowe, także wyrafinowane architektonicznie,
z możliwością wykonania projektu i montażu

ELASTYCZNOŚĆ W PRODUKCJI
U nas można zamówić dokładnie taką ilość towaru, jaka
jest w danym momencie potrzebna Państwa firmie,
zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem – także
w wymiarach ścisłych. Wyroby hutnicze będziemy dostarczać
w dogodnych dla Państwa terminach. Specjalnie dla
Państwa firmy możemy stworzyć produkty nietypowe,
jesteśmy otwarci na uruchomienie produkcji nowych
wyrobów według autorskiego rysunku.

• Kształtowniki spawane i prefabrykaty

NASZE WARTOŚCI

• Badania laboratoryjne w zakresie wymagań jakościowych
dla wyrobów hutniczych własnych oraz klientów

W naszej codziennej pracy, w relacjach z klientami,
pracownikami i partnerami działamy w oparciu o wartości:
• rentowność działań i podejmowanych projektów

JAKOŚĆ

• otwartość na nowe idee biznesowe, alianse i produkty

W naszej firmie funkcjonuje system zarządzania jakością
i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 14001, a także system zarządzania jakością
w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IESC 17025. Zapewniają one jakość wyrobów
oraz usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie, uwzględniając
równocześnie otaczające nas środowisko naturalne.

• poszukiwanie nowości technicznych, technologicznych
i organizacyjnych
• kooperacja między ludźmi i z otoczeniem
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duża różnorodność konstrukcji
wide variety of structures

POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ
OFERTĘ:
■ pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych
– kompleksowe i terminowe dostawy od jednego producenta
eliminują ryzyko otrzymania niekompletnych elementów,
■ pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych,
■ laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań
odbiorowych dla konstrukcji stalowych,
■ dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę,
■ możliwość szybkiego i profesjonalnego montażu.

REASONS WHY YOU’LL CHOOSE
OUR OFFER:
■ full range of steel structures assortment – complete and
on-time deliveries from just one supplier reduce the risk of
receiving incomplete components,
■ full range of corrosion protection technologies,
■ lab tests of welds and joints, as well as wide range of steel
structures acceptance tests,
■ delivery of ready-made components to the building site,
■ availability of quick and professional assembly.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
■ infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe
(kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych,
estakady),
■ infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje stadionów,
hal i innych obiektów sportowych,

EXAMPLES OF APPLICATIONS:

■ konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych,
produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów
użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów przemysłowych
wraz z infrastrukturą techniczną,
belki podsuwnicowe, słupy, kanały,

■ transportation and road infrastructure: bridge structures
(railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and
ﬂyovers),

■ przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych
i pływających (na ropę i substancje ropopochodne
oraz wodę) o pojemności do 100 000 m3, silosy i bunkry na
materiały sypkie oraz stałe, silosy dla cukrowni, zbiorniki
oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcji przesyłowych,
■ przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje
stalowe kotłów.
■ przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne, techniczne,
wsporcze, towarzyszące.

■ recreation and sports infrastructure: stadiums, halls and
other sport object structures,
■ building structures: hall structures (warehousing, production
and commercial), public use buildings, industrial facility
structures including technical infrastructure, gantry girders,
columns, pillars, channels,
■ petrochemical industry: solid and ﬂoating roof tanks
(for water, oil and petroleum derivatives) with capacities up
to 100 000 m3, silos and bunkers for loose and solid material,
sugar factory silos, tanks for water treatment facilities,
transmission system components,
■ power industry: structural steelwork, steel boiler.
■ engineering industry: technological, technical, supporting
and auxiliary structures.
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Norma / Standard

Gatunki stali / Steel grades

PN-EN 10025-2

S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2, S355K2

PN-EN 10025-3

S275N,
S355N,
S420N,
S460N,

S275NL
S355NL
S420NL
S460NL

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.

Other steel grades are available upon the Customer’s request.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Podstawowe normy wykonawcze konstrukcji
stalowych stosowane w produkcji:

Base execution standards applied in production:

PN-EN 1090-2

PN-EN 1090-2

PN-H-93453

PN-H-93453

PN-EN 15085-2

PN-EN 15085-2

PN-EN 14015

PN-EN 14015

Normy stosowane w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego:
PN-EN ISO 12944-1÷8
PN-EN ISO 8501-1
PN-EN ISO 2808

Standards applied in relation to corrosion
protection:
PN-EN ISO 12944-1÷8
PN-EN ISO 8501-1
PN-EN ISO 2808

Certyfikaty i uprawnienia:

Certifications and authorizations:

■ Certyfikat GSI SLV: wykonywanie konstrukcyjnych elementów
stalowych w klasach do EXC4 wg PN-EN 1090-2 oraz
Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) wg normy PN-EN 1090-1

■ SLV-GSI certificate for manufacturing of structural steel
components in the classes up to EXC4 as per PN – EN 1090-2
and Factory Production Control (FPC) as per PN – EN 1090-1

■ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy
PN-EN-ISO 9001:2015 nr AC090 100/1170/13/2016-002
– wydany przez TÜV NORD

■ Quality Management System Certificate according to
PN-EN-ISO 9001: standard no. AC090 100/1170/13/2016002 issued by TÜV NORD

■ Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy
PN-EN-ISO 14001:2015 nr AC090 104/1170/13/2016-002
– wydany przez TÜV NORD

■ Environmental Management System Certificate according to PNEN-ISO 14001:2015 standard no. C090 104/1170/13/2016002 issued by TÜV NORD

■ Świadectwo kwalifikacji nr 23/18 do wykonywania stalowych
konstrukcji mostowych

■ Qualification Certificate no. 23/18 for the execution of steel
bridge structures

■ Uprawnienia UDT nr UC – 09-121-W1-15 do wytwarzania
zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do 0,5 bara
(50 kPa), przeznaczonych do magazynowania materiałów
niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących
oraz materiałów ciekłych zapalnych

■ UDT authorization no. UC – 09-121-W1-15 for production
of non-pressure and pressure vessels up to 0,5 bar (50
kPa) intended for hazardous material (toxic, corrosive and
inﬂammable liquids) storage

■ Certyfikat DVS ZERT potwierdzający spełnienie wymagań
jakości dotyczących spawania materiałów metalowych
zgodnie z EN ISO 3834-2:2005
■ Certyfikat TÜV SÜD na spawanie pojazdów szynowych
i ich części składowych wg EN 15085-2:2007
dla poziomu CL1
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■ DVS ZERT certificate confirming the fulfillment of quality
requirements for fusion welding of metallic materials
according to EN ISO 3834-2:2005
■ TÜV SÜD certificate for welding of railway vehicles
and components acc. EN 15085-2:2007
for the CL1 level

PRZYKŁADY NASZYCH
REALIZACJI

EXAMPLES
OF OUR STRUCTURES

OBIEKTY DLA PRZEMYSŁU:

OBJECTS FOR INDUSTRY:

Budowa zakładu produkcyjnego silników firmy Mercedes-Benz
w Jaworze. Konstrukcja słupów dla Budynku 3 Hala Montażu.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 350 ton
Realizacja: 2018

Construction of a Mercedes-Benz engine production plant in
Jawor. Column construction for Building 3 Assembly Hall.
Delivery of steel structure ca. 350 tons
Realization: 2018

Rozbudowa hali magazynowej wody mineralnej firmy BEWA
w Kleszczowie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 210 ton
Realizacja: 2015

Expansion of the BEWA mineral water storage hall in Kleszczów.
Delivery of steel structure approx. 210 tons
Realization: 2015

Rozbudowa zakładu Grupy Azoty w Tarnowie. Konstrukcja stalowa
główna nowego magazynu nawozów luzem oraz słupy na potrzeby
budowy drugiej instalacji granulacji nawozów sztucznych.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 560 ton
Realizacja: 2015
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Krakowie. Elementy konstrukcji głównego budynku procesowego,
budynku elektrycznego i innych budynków.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 2 800 ton
Realizacja: 2014-2015
Kocioł Odzysknicowy w Hucie Miedzi Głogów (KGHM).
Konstrukcja stalowa wsporcza wraz z opodestowaniem.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 500 ton
Realizacja: 2014-2015
Elementy konstrukcji stalowej dla hali Pieca Zawiesinowego
i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów (KGHM).
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 3 800 ton
Realizacja: 2013-2015
Budowa linii produkcyjnej kauczuków typu SSBR w zakładach
Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu. Obiekty halowe.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 570 ton z montażem
Realizacja: 2014-2015
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Valeo w Chrzanowie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 360 ton z montażem
Realizacja: 2015

Expansion of the Azoty Group in Tarnów. The main steel
structure of the new bulk fertilizer warehouse and columns for
the construction of a second fertilizer granulation installation.
Delivery of steel structure approx. 560 tons
Realization: 2015
Construction of the Thermal Waste Recycling Facility in
Krakow. Elements of the construction of the main process
building, electric building and other buildings.
Delivery of steel structure approx. 2,800 tons
Realization: 2014-2015
Waste heat boiler at Huta Miedzi Głogów (KGHM). Supporting
steel structure together with maintenance platforms.
Delivery of steel structure approx. 1 500 tons
Realization: 2014-2015
Elements of steel structure for the Suspension Furnace
and Electric Furnace hall in Głogów Copper Smelter (KGHM).
Delivery of steel structure approx. 3,800 tons
Realization: 2013-2015
Construction of a production line for SSBR rubbers at Synthos
Dwory 7 in Oświęcim. Hall buildings.
Delivery of steel structure approx. 1 570 tons with evection
Realization: 2014-2015
Expansion of the Valeo production plant in Chrzanów.
Delivery of steel structure approx. 360 tons with assembly
Realization: 2015

Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Belki podsuwnicowe.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 580 ton z montażem
Realizacja: 2013-2014

Construction of Malczyce barrage on the Odra river
- crane beams.
Delivery of steel structure approx. 580 tons with assembly
Realization: 2013-2014

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Zakładu Chłodnic Valeo
Autosystemy w Skawinie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 220 ton z montażem
Realizacja: 2014

Extension of production and storage house at Valeo
Autosystemy (Engine Cooling Plant) in Skawina.
Delivery of steel structure approx. 220 tons with assembly
Realization: 2014

KONSTRUKCJE ZBIORNIKOWE:

TANK CONSTRUCTIONS:

Dwa zbiorniki soku V=30.000 m3 w Cukrowni Kruszwica.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1230 ton
Realizacja: 2018

Two tanks for juice V = 30,000 m3 in the Kruszwica Sugar
Factory.
Delivery of steel structure approx. 1230 tons
Realization: 2018

Elementy konstrukcji zbiorników dla Magazynu Paliw KGHM
w Głogowie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 230 ton
Realizacja: 2015
Elementy konstrukcji zbiorników dla oczyszczalni ścieków
w Cukrowni Kruszwica.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 120 ton
Realizacja: 2015

Elements of tank construction for the Fuel Storage
Warehouse KGHM in Głogów.
Delivery of steel structure approx. 230 tons
Realization: 2015
Elements of tank construction for sewage treatment plants
in the Kruszwica Sugar Factory.
Delivery of steel structure approx. 120 tons
Realization: 2015
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OBIEKTY MOSTOWE:

BRIDGE:

Zintegrowana sieć tras rowerowych w województwie
małopolskim EuroVelo11, pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz.
Kładka przez rzekę Poprad.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 120 ton
Realizacja: 2018

An integrated network of bicycle routes in the Lesser Poland
voivodship, sub-section Stary Sącz - Nowy Sącz. Footbridge
across the Poprad river.
Delivery of steel structure approx. 120 tons
Realization: 2018

Autostrada A49, wiadukt nad doliną Goldbach, Niemcy.
Konstrukcja nośna kratowa i konstrukcja pomocnicza.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 140 ton
Realizacja: 2018

A49 highway, viaduct over the Goldbach valley, Germany.
Supporting truss beam and auxiliary construction.
Delivery of steel structure approx. 140 tons
Realization: 2018

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków
Krzemionki, wiadukt WK-1 i estakada ES-1.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 2 495 ton
Realizacja: 2015-2017

Construction of the railway line Kraków Zabłocie - Kraków
Krzemionki, viaduct WK-1 and ES-1 ﬂyover.
Delivery of steel structure approx. 2,495 tons
Realization: 2015-2017

Budowa drogi ekspresowej S7, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
Północ, wiadukt WS-6.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 230 ton
Realizacja: 2015-2016

Construction of the S7 expressway, sub-section MiłomłynOstróda Północ, WS-6 viaduct.
Delivery of steel structure approx. 1,230 tons
Realization: 2015-2016

Droga ekspresowa S3, obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego.
Obiekty mostowe M-1 i WD-1.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 2 820 ton
Realizacja: 2015-2016

S3 expressway, Gorzów Wielkopolski bypass. Bridge facilities
M-1 and WD-1.
Delivery of steel structure approx. 2 820 tons
Realization: 2015-2016

Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk.
Główny dwutorowy most nad rzeką Martwa Wisła
oraz 4 towarzyszące mniejsze mosty i wiadukty.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 2 900 ton z montażem
Realizacja: 2015-2016

Improvement of railway access to the Port of Gdansk. The
main two-track bridge over the Martwa Wisła river and four
accompanying smaller bridges and viaducts.
Delivery of steel structure approx. 2,900 tons with assembly
Realization: 2015-2016

Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Konstrukcja
pomostów górnych jezdni oraz pomostów roboczych.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 250 ton
Realizacja: 2015

Reconstruction of the Łazienkowski Bridge in Warsaw.
Steel structure of roadway upper platforms
and working platforms.
Delivery of steel structure approx. 1,250 tons
Realization: 2015

Most na rzece Poprad na trasie Nowy Sącz - Piwniczna.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 850 ton z montażem
Realizacja: 2014-2015
Modernizacja wiaduktu kolejowego na szlaku Szeligi – Biała Rawska.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 825 ton
Realizacja: 2014-2015
Budowa drogi ekspresowej S8 Walichnowy-Wrocław, odcinek 5,
wiadukty WS 5.20, WS 5.21.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 730 ton z montażem
Realizacja: 2013-2014
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski, odc.3,
wiadukty WS-07, WD-13F, KL-11A, KL-13D, KL-13G.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 300 ton z montażem
Realizacja: 2013-2014
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski, odc.4,
most MS-16.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 4 700 ton z montażem
Realizacja: 2013-2014
Most nad rz. Dzierżęcinką w Koszalinie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 250 ton z montażem
Realizacja: 2014
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w Częstochowie - most przez rzekę Wartę.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 80 ton z montażem
Realizacja: 2014
Budowa mostu na rzece Wisłoka w Gawłuszowicach, w ramach
inwestycji „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle
z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem
z drogą wojewódzką Nr 875”.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 720 ton z montażem
Realizacja: 2013-2014
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The bridge over the Poprad river on the route Nowy Sącz - Piwniczna.
Delivery of steel structure approx. 850 t with assembly
Realization: 2014-2015
Modernization of the railway viaduct on the Szeligi - Biała
Rawska route.
Delivery of steel structure approx. 825 tons
Realization: 2014-2015
Construction of the S8 expressway, Walichnowy -Wrocław,
section 5, viaducts WS 5.20, WS 5.21.
Delivery of steel structure approx. 1 730 tons with assembly
Realization: 2013-2014
Construction of the S17 expressway Kurów-Lublin-Piaski,
section 3, WS-07, WD-13F overpasses, KL-11A, KL-13D, KL-13G.
Delivery of steel structure approx. 1 300 tons with assembly
Realization: 2013-2014
Construction of expressway S17 Kurów-Lublin-Piaski,
section 4, bridge MS-16.
Delivery of steel structure approx. 4 700 tons with assembly
Realization: 2013-2014
Bridge over the river Dzierżęcinka in Koszalin.
Delivery of steel structure approx. 250 tons with assembly
Realization: 2014
Reconstruction of the national road No. 1 in Częstochowa
- a bridge over the Warta river.
Delivery of steel structure approx. 80 tons with assembly
Realization: 2014
Construction of a bridge over the Wisłoka River in
Gawłuszowice, as part of the “Liquidation of development
barriers - the Vistula bridge with the extension of the provincial
road No. 764 and connection with the provincial road No. 875”.
Delivery of steel structure approx. 1 720 tons with assembly
Realization: 2013-2014

ENERGETYKA:

POWER INDUSTRY:

Elektrownia Turów. Konstrukcje stalowe dla inwestycji
„Air Preheater, Bunkerhouse, Denox”.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 035 ton
Data realizacji 2017-2018

Turów Power Station. Steel constructions for investment
„Air Preheater, Bunkerhouse, Denox”.
Delivery of steel structure about 1 035 tons
Date of implementation 2017-2018

Elektrownia Turów. Konstrukcje stalowe dla budowy budynku maszynowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 950 ton
Data realizacji 2016-2018

Turów Power Station. Steel constructions
for the engine room building.
Delivery of steel structure approx. 1 950 tons
Date of implementation 2016-2018

Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno
III. Konstrukcje stalowe dla budynku kotłowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 550 ton
Realizacja: 2017
Elektrociepłownia Białystok. Konstrukcje stalowe budynków
i innych obiektów IOS kotłów K7 i K8.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 970 ton z montażem
Data realizacji 2016-2017
Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno
III. Konstrukcje stalowe dla budynku bunkrowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 240 ton
Realizacja: 2016
Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno
III. Konstrukcje stalowe dla budynku maszynowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 400 ton
Realizacja: 2016
Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno
III. Konstrukcja wsporcza kotła.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 560 ton
Realizacja: 2016
Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrownia
Opole. Konstrukcje stalowe drugorzędowe dla kotłowni bloku
nr 5 – APH (Air Preheater House).
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 300 ton
Realizacja: 2016
Konstrukcja stalowych budynków i innych obiektów dla
Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Kraków.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 900 ton z montażem
Data realizacji 2014-2015
Budowa kotła CFB300MW bloku nr 1 i 2 w Elektrowni Eesti
Energia NARVA Elektrijaamad AS, Estonia. Konstrukcja hali kotła
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 800 ton
Realizacja: 2013-2014

Construction of 910MW power unit in Jaworzno III Power
Plant. Steel structures for the boiler house building.
Delivery of steel structure approx. 550 tons
Realization: 2017
Thermal-electric power station Białystok. Steel structures
of buildings and other IOS facilities for K7 and K8 boilers.
Delivery of steel structure approx. 970 tons with assembly
Date of implementation 2016-2017
Construction of 910MW power unit in Jaworzno III Power
Plant. Steel constructions for the bunker house.
Delivery of steel structure approx. 1 240 tons
Realization: 2016
Construction of 910MW power unit in Jaworzno III Power
Plant. Steel constructions for the engine room building.
Delivery of steel structure approx. 400 tons
Realization: 2016
Construction of 910MW power unit in Jaworzno III Power
Plant. Boiler support structure.
Delivery of steel structure approx. 560 tons
Realization: 2016
Construction of power units no. 5 and 6 at PGE Power Plant
Opole. Secondary steel structures for the boiler room of unit
No. 5 - APH (Air Preheater House).
Delivery of steel structure approx. 1 300 tons
Realization: 2016
Wet Flue Gas Desulphurisation (WFGD) plant at EDF Kraków.
Construction of steel buildings and other facilities.
Delivery of steel structure approx. 1 900 tons with assembly
Date of implementation 2014-2015
Construction of the CFB300MW boiler in units No. 1 and 2
at the Eesti Energia NARVA Elektrijaamad AS power plant,
Estonia. Construction of the boiler house.
Delivery of steel structure approx. 1 800 tons
Realization: 2013-2014

INNE:

OTHER:

Nowo wznoszony obiekt Rotundy PKO BP S.A. w Warszawie.
Szkielet nośny budynku.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 525 ton z montażem

Newly built object Rotunda PKO BP S.A. in Warsaw. Building
support frame.
Delivery of steel structure approx. 525 tons with assembly

Budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach – Wiązary kratowe i blachownice
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 260 ton
Realizacja: 2013

Construction of the new headquarters of the Polish National Radio
Symphony Orchestra in Katowice - Truss girders and solid-web beams.
Delivery of steel structure approx. 260 tons
Realization: 2013

Wykonanie zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktury
technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 7 010 ton
Realizacja: 2010-2011

Audience roofing and the necessary technical infrastructure
of the Silesian Stadium in Chorzów.
Delivery of steel structure approx. 7 010 tons
Realization: 2010-2011

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej i portowej. Dźwigary dachu
oraz elementy fasady nowego terminalu pasażerskiego.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 645 ton
Realizacja: 2010

Wroclaw Airport - expansion and modernization of airport and
port infrastructure. Roof girders and façade elements of the
new passenger terminal.
Delivery of steel structure approx. 645 tons
Realization: 2010

Budowa stadionu narodowego Green Point w Kapsztadzie,
RPA. Elementy fasady.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 610 ton
Realizacja: 2009

Construction of the Green Point national stadium in Cape
Town, South Africa. Elements of the facade.
Delivery of steel structure approx. 1,610 tons
Realization: 2009
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KSZTAŁTOWNIKI SPAWANE
I PREFABRYKATY
WELDED SECTIONS AND
PREFABRICATED UNITS

nietypowe kształty geometrii przekroju
pełna automatyzacja spawania
non-typical shapes of cross-sections
fully automated welding

POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERASZ NASZĄ
OFERTĘ:
■ szeroki zakres asortymentowy wyrobów spawanych,
wytwarzanych na zautomatyzowanych liniach spawalniczych:
■ profile blachownicowe teowe i dwuteowe,
■ kształtowniki jednostronnie i dwustronnie zbieżne,
■ dwuteowniki z podwójnym środnikiem,
■ belki skrzynkowe,
■ krzyże maltańskie,
■ belki ażurowe,
■ kształtowniki o złożonych formach geometrycznych;
■ wyroby spawane wykonywane według wymiarów określonych
normami lub zgodnie ze specyfikacją Klienta, z możliwością
cięcia na wymiar ścisły,
■ laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań
odbiorowych dla konstrukcji stalowych,
■ prefabrykaty konstrukcyjne wypalane z blach arkuszowych,
na nowoczesnych, sterowanych numerycznie agregatach
acetylenowo-tlenowych lub plazmowych.

REASONS WHY YOU’LL CHOOSE
OUR OFFER:
■ wide range of welded products assortment, manufactured
on automated welding lines:
■ T and I-section plate girders,
■ one and two-sided convergence sections,
■ double web I-beams,
■ box beams,
■ Maltese crosses,
■ castellated beams,
■ complex form sections;
■ welded products executed according to dimensions described
by standards or by the Customer’s specification, with the
ability to cut to strict dimension,
■ lab tests of welds and joints, as well as a wide range
of steel structures acceptance tests,
■ structures prefabricated units are cut from plates with
state-of-the-art, numerically controlled, oxyacetylene
or plasma burners.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
■ infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe
(kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych,
estakady),
■ konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych,
produkcyjnych i handlowych),
■ konstrukcje obiektów użyteczności publicznej/infrastruktury
sportowej,
■ konstrukcje obiektów przemysłowych wraz
z infrastrukturą techniczną,
■ belki podsuwnicowe, słupy,
■ konstrukcje technologiczne,
■ belki ażurowe,
■ typowe profile blachownicowe dwuteowe, stanowiące
odpowiedniki geometryczne kształtowników
gorącowalcowanych według normy PN-H-93453,
typu HEB, HEA i IPE.

EXAMPLES OF APPLICATIONS:
■ transportation and road infrastructure: bridge structures
(railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and
flyovers),
■ building structures: hall structures (warehouse, production
and commercial),
■ public use buildings/sports infrastructure,
■ industrial facility structures including technical infrastructure,
■ gantry girders, columns, pillars,
■ technological structures,
■ castellated beams,
■ typical plate girders I-sections corresponding
to geometric hot rolled HEB, HEA and IPE-type sections
according to PN-H-93453 standard.
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Norma i techniczne warunki wykonania

Standard and technical conditions of
manufacture

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali, a także dodatkowych badań odbiorów
towarzystw klasyfikacyjnych:

At the Customer’s request, the product may be manufactured
in other steel grades and additional tests acceptances of
classification associations may be prepared:

Proces technologiczny odbywa się na wyspecjalizowanych liniach
produkcyjnych, w których najważniejsze procesy są kontrolowane
i sterowane numerycznie.

The technological process takes place on specialised production
lines where the most important processes are controlled
numerically.

Wymiary i tolerancje wykonania według norm PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 lub według indywidualnych
uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and fabrication tolerances as per PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, or in accordance with
individual arrangements concerning the geometry, technical
and qualitative conditions.
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KSZTAŁTOWNIKI SPAWANE
WELDED SECTIONS

KSZTAŁTOWNIKI PROSTE
wg dostarczonej dokumentacji
SIMPLE SECTIONS

acc. to given documentation

Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h

b

g

t

lmin

lmax

200 ÷ 2000

100 ÷ 550

5 ÷ 70

5 ÷ 70

-

16 000

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.

At customer’s request, it is possible to make dimensions that
go beyond the given range.

Norma i gatunki stali

Standard and steel grades

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
At the Customer’s request, the product may be manufactured
in other steel grades.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, lub według indywidualnych
uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, standards
or according to individual arrangements regarding geometry,
technical and quality conditions.

Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych
z tolerancją 0/+100 mm.
Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej
tolerancji.

Antykorozja
Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

Length
Welded sections are manufactured in accordance with the
lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Corrosion prevention
It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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KSZTAŁTOWNIKI
SPAWANE SPECJALNE
SPECIAL WELDED SECTIONS
KSZTAŁTOWNIKI ŁUKOWE
CURVED BEAMS

Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h

b

g

t

lmin

lmax

200 ÷ 2000

100 ÷ 550

7 ÷ 60

7 ÷ 60

4 700

16 000

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania
o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture them
in dimensions outside the range stated above.

Norma i gatunki stali

Standard and steel grades

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
At the Customer’s request, the product may be manufactured
in other steel grades.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 lub według indywidualnych
uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, standards,
or according to individual arrangements regarding geometry,
technical and quality conditions.

Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych
z tolerancją 0/+100 mm. Możliwość wykonania długości wg
dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

Antykorozja
Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

Length
Welded sections are manufactured in accordance with the
lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm. It is
possible to make the length according to the documentation and
/ or the agreed tolerance.

Corrosion prevention
It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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BELKI SKRZYNKOWE
(SPOINY PACHWINOWE)
BOX BEAMS (FILLET WELDS)

BELKI SKRZYNKOWE
(SPOINY PEŁNOPRZETOPOWE)

BOX BEAMS (THROUGH PENETRATION WELDS)

Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]

gdzie:

h

b

g

t

cmin

250 ÷ 1000

100 ÷ 400 (1000)

7 ÷ 28 (60)

7 ÷ 60

3s

s – grubość spoin pachwinowych

where:

s – thickness of fillet welds

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania
o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture them
in dimensions outside the range stated above.

Norma i gatunki stali

Standard and steel grades

PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.

PN-EN 10025-2:2004
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
At the Customer’s request, the product may be
manufactured in other steel grades.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-EN 10902, PN-EN-ISO-13920 lub według indywidualnych uzgodnień
geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, standards or
according to individual arrangements regarding geometry,
technical and quality conditions.

Długość
Długość zależna od ciężaru belki. Maksymalny ciężar belki do
35 Mg. Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub
ustalonej tolerancji.

Length
The length depends on the beam weight. Maximum weight
of the beam is up to 35 Mg.

Antykorozja

Corrosion prevention

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
It is possible to make the length according to the
documentation and / or the agreed tolerance.
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KSZTAŁTOWNIKI
SPAWANE SPECJALNE
SPECIAL WELDED SECTIONS
KSZTAŁTOWNIKI ZBIEŻNE
JEDNOSTRONNIE
ONE-SIDED CONVERGENCE SECTIONS
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h1, h2

b

g

t

lmin

lmax

200 ÷ 2000

100 ÷ 550

7 ÷ 60

7 ÷ 60

4 000

16 000

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.
At the Customer’s request, it is possible to manufacture them
in dimensions outside the range stated above.

KSZTAŁTOWNIKI ZBIEŻNE
DWUSTRONNIE

TWO-SIDED CONVERGENCE SECTIONS
Zakres wymiarowy / Dimensional range
[mm]
h1

h2

b

g

t

lmin

lmax

max. 2000

min.
200

100 ÷ 550

7 ÷ 60

7 ÷ 60

4 000

16 000

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture them
in dimensions outside the range stated above.

Norma i gatunki stali

Standard and steel grades

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2.

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych
gatunkach stali.

At the Customer’s request, the product may be manufactured
in other steel grades.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 lub według indywidualnych
uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and manufacturing tolerances according to PNH-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, standards,
or according to individual arrangements regarding geometry,
technical and quality conditions.

Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych
z tolerancją 0/+100 mm. Możliwość wykonania długości wg
dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

Antykorozja
Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

Length
Welded sections are manufactured in accordance with
the lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Corrosion prevention
It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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KSZTAŁTOWNIKI AŻUROWE
CASTELLATED BEAMS

Zakres wymiarowy / Dimensional range
mm
h

b

g

t

emin

200 ÷ 2000

150 ÷ 550

7 ÷ 60

7 ÷ 60

4g

Wymiary c,d zgodnie z dokumentacją Klienta.

Dimensions c, d according to the Customer’s documentation.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture them
in dimensions outside the range stated above.

Norma i gatunki stali

Standard and steel grades

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2 Na życzenie Klienta istnieje
możliwość wykonania w innych gatunkach stali.

PN-EN 10025-2
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2 At the Customer’s request,
the product may be manufactured in other steel grades.

Techniczne warunki wykonania

Technical conditions of manufacture

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453,
PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 lub według indywidualnych
uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

Dimensions and manufacturing tolerances according
to PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920 standards,
or according to individual arrangements regarding geometry,
technical and quality conditions.

Długość
Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych
z tolerancją 0/+100 mm. Możliwość wykonania długości wg
dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

Antykorozja
Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

Length
Welded sections are manufactured in accordance with
the lengths ordered and with the tolerance of 0/+100 mm.
It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Corrosion prevention
It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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KSZTAŁTOWNIKI
SPAWANE SPECJALNE
SPECIAL WELDED SECTIONS
BELKI AŻUROWE
Z DWUTEOWNIKÓW ZWYKŁYCH
STANDARD CASTELLATED I-BEAMS

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o
wymiarach wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.

Zakres wymiarowy / Dimensional range

Kształtownik
podstawowy /
Base section

h

IPE 140 ÷ 600

200 ÷ 800

I, Ip 140 ÷ 550

200 ÷ 750

c

a

emin

60 ÷ 200

270 ÷ 720

4g

60 ÷ 200

270 ÷ 630

4g

[mm]

Długość

Length

Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej
tolerancji.

It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Antykorozja

Corrosion prevention

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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BELKI AŻUROWE Z DWUTEOWNIKÓW
RÓWNOLEGŁOŚCIENNYCH HEB
PARALLEL FLANGE CASTELLATED HEB I-BEAMS

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania
o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.

Zakres wymiarowy / Dimensional range

Kształtownik
podstawowy /
Base section

h

HEB 140 ÷ 500

200 ÷ 700

c

a

emin

270 ÷ 630

4g

[mm]
60 ÷ 200

Długość

Length

Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej
tolerancji.

It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Antykorozja

Corrosion prevention

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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KSZTAŁTOWNIKI
SPAWANE SPECJALNE
SPECIAL WELDED SECTIONS
BELKI AŻUROWE PODWYŻSZONE
Z DWUTEOWNIKÓW NORMALNYCH

STANDARD SECTIONS, INCREASED HEIGHT CASTELLATED I-BEAMS

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.

Zakres wymiarowy / Dimensional range

Kształtownik
podstawowy /
Base section

h

I, Ip 140 ÷ 550

300 ÷ 1000

c

h1

a

emin

270 ÷ 720

4g

[mm]
60 ÷ 200

100 ÷ 250

Długość

Length

Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej
tolerancji.

It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Antykorozja

Corrosion prevention

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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BELKI AŻUROWE PODWYŻSZONE
Z DWUTEOWNIKÓW RÓWNOLEGŁOŚCIENNYCH
PARALLEL FLANGE, INCREASED HEIGHT CASTELLATED I-BEAMS

Zakres wymiarowy / Dimensional range

Kształtownik
podstawowy /
Base section

h

IPE 140 ÷ 600

300 ÷ 1050

c

h1

a

emin

270 ÷ 720

4g

[mm]
60 ÷ 200

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach
wykraczających poza podany zakres.

100 ÷ 250

At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.

BELKI AŻUROWE PODWYŻSZONE
Z DWUTEOWNIKÓW SZEROKOSTOPOWYCH
WIDE FLANGE, INCREASED HEIGHT CASTELLATED I-BEAMS

Zakres wymiarowy / Dimensional range

Kształtownik
podstawowy /
Base section

h

HEB 140 ÷ 500

300 ÷ 900

c

h1

a

emin

270 ÷ 630

4g

[mm]
60 ÷ 200

100 ÷ 200

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania
o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

At the Customer’s request, it is possible to manufacture
them in dimensions outside the range stated above.

Długość

Length

Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej
tolerancji.

It is possible to make the length according to the documentation
and / or the agreed tolerance.

Antykorozja

Corrosion prevention

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą
podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.

It is possible to perform anticorrosive protection with primer
paint or a full painting set according to the arrangements.
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est. 1840

HUTA POKÓJ - STEEL SOLUTIONS

TECHNICAL CONSULTANCY

We create history of steel industry and steel processing
since 1840. We continue tradition of the development
leader, caring for the local community and focusing on
increasing the company’s value. We have ambitions to be
a modern and profitable company integrating and inspiring
other entrepreneurs, including steel processors.

As part of the orders you will always receive our
professional technical advice for free. We will offer you
optimal solutions for your activities, we will provide
alternative options, e.g. more suitable dimensions
or shapes of products.

OUR SPECIALIZATIONS
• Cold-formed sections of varied cross-sectional
geometry, as well as very high quality and precision
of execution
• Hot-rolled sections in wide range of steel grades, and of
any cross-sectional geometry

FLEXIBILITY IN PRODUCTION
With us you can order exactly the quantity of goods
that is currently needed by your company, according
to individual needs – also in exact dimensions. We will
supply metallurgical products at convenient times.
We will create unusual products for you, we are
open to launch production of new products according
to the original drawing.

• Steel constructions, also architecturally refined, with the
possibility of design and assembly
• Welded sections and prefabricated units
• Laboratory tests in the scope of quality requirements
for own steel products and customers

QUALITY
Our company has a quality and environmental management
system in accordance with the requirements of
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, as well as a quality
management system in research laboratories in accordance
with the requirements of PN-EN ISO/IESC 17025. They ensure
the quality of products and laboratory services at the highest
level, while taking into account the natural environment that
surrounds us.

OUR VALUES
We operate on the basis of values, we use them
in our everyday work and relations with clients,
employees and partners:
• profitability of actions and undertaken projects
• openness to new business ideas, alliances and products
• searching for technical, technological and organizational
innovations
• cooperation between people and the environment

HUTA POKÓJ Konstrukcje
ul. Piotra Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Polska / Poland
Konstrukcje stalowe/Steel structures
tel./phone (+48 32) 772 45 52
Kształtowniki spawane/Welded beams
tel./phone (+48 32) 772 13 44
e-mail: construction@hutapokoj.eu
konstrukcje@hutapokoj.eu
www.hutapokoj.eu

