Spawanie KO

Spawanie - o firmie

F.U.H. Jaroszewicz - Rafał Poraziński
Jesteśmy firmą , która od ponad dekady świadczy swoje usługi na rynku ogólnopolskim. Specjalizujemy się głownie w
projektowaniu, montowaniu instalacji głównie dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego a także
w wytwarzaniu konstrukcji stalowych
Firma posiada Certyfikat Kwalifikacji Spawania - wydany przez TÜV Rheinlan.
Firma oferuje usługi spawania stali nierdzewnej - spawanie INOX i spawanie aluminium , spawanie stali
kwasoodpornej (spawanie k.o. ) montaż maszyn i urządzeń podłączenia rurami KO. Profesjonalne spawanie rur metodą
TIG (spawanie TIG ) w podwójnej osłonie gazu dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego
Prawie od samego początku naszej działalności związani jesteśmy z fabryką UNILEVER POLSKA S.A. oddział w
Bydgoszczy oraz UNILEVER POLSKA S.A. oddział w Baninie koło Gdańska, gdzie świadczymy usługi projektowe,
instalatorskie i serwisowe.
W przeciągu lat nastąpił dynamiczny rozwój firmy, która poprzez liczne inwestycje i udane projekty została zauważona
przez wpływowych inwestorów nie tylko z kraju. Owocem zawiązanej współpracy był udział przy budowie instalacji
ratyfikacji w POLMOS LUBLIN S.A. (2006 r.) a następnie w POLMOS BIAŁYSTOK S.A. (2007 r. ) . Pomimo to iż
naszą domeną są instalacje ze stali K.O. , nie boimy się podejmować innych wyzwań. Świadczą o tym między innym
zakończone sukcesem prace nad konstrukcją dachu kościoła na oś. Wyżyny w Bydgoszczy oraz prace nad instalacją do
odzyskiwania biogazów ze ścieków w oczyszczalni ścieków Kapuściska.
Z biegiem lat udało nam się wyselekcjonować szeroką kadrę pracowniczą o wszechstronnych umiejętnościach,
posiadających wiedze teoretyczną i praktyczną z różnych dziedzin. Bez wątpienia wpłynęło to znacząco na rozwój
firmy oraz wysoką jakość świadczonych przez nas usług.
Oferujemy kompleksową obsługę każdej inwestycji a nasze zaplecze inżynierskie i doświadczenie jest gwarancją
terminowej i solidnej jej realizacji. Indywidualne podejście do każdego klienta umożliwia wypracowanie optymalnych
rozwiązań spełniających w pełni oczekiwania Klientów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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