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Wiarygodny partner w usługowej obróbce blach
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Cięcie
Kompleksowa oferta w
zakresie dostępnych
technologii cięcia

Smart Factory

Dostawa

Zwijanie

Szybka komunikacja z
klientem, automatyzacja
produkcji

Wyroby dostarczamy
bezpośrednio do magazynu
klienta

Zwijanie blach na walcach
sterowanych numerycznie
w rury oraz stożki

Wiarygodność

Gięcie

Wszystkie nasze procesy
oparte są o stosowne
certyfikaty i atesty

Gięcie blach na prasach
krawędziowych ze
sterowaniem CNC

Szybkość i przejrzystość obsługi przy zachowaniu jakości i innowacyjności

Smart Factory

Wiarygodność

Automatyzacja procesów i
błyskawiczna informacja dla klienta

Nieustannie budujemy wiarygodność
w oczach naszych klientów

Kompleksowość usług

Szybkość

Koncentracja na dostawie
elementów ciętych i giętych z blach

Szybkie i przewidywalne reakcje na
potrzeby klienta

Doświadczenie
Tworzymy zespół i świadomie budujemy
jego potencjał i doświadczenie

Duma
Wszystkie nasze działania realizujemy
tak by być z nich dumnym

Dostawca usług w zakresie obróbki blach
ESTIMET dostarcza usługi cięcia, gięcia i zwijania blach. Stosujemy najnowsze technologie w obszarze produkcyjnym jak i w obszarze
obsługi klienta. Aspirujemy do roli jednego z największych dostawców elementów z blach w Europie.

Kompleksowe usługi cięcia blach
Jeśli coś da się wyciąć, my wytniemy to szybko i zgodnie z Twoimi wymaganiami

Cięcie laserowe

Cięcie plazmą

Cięcie gazem (CNC)

Cięcie wodą

Szybkie, precyzyjne

Szybkie w przypadku blach grubych

Ekonomiczne w cięciu grubych blach

Niezawodne dla każdego materiału

Maksymalny gabaryt
obrabianego materiału

Maksymalny gabaryt
obrabianego materiału

Maksymalny gabaryt
obrabianego materiału

Maksymalny gabaryt
obrabianego materiału

4000 x 2000 mm

6000 x 2000 mm

6000 x 2000 mm

4000 x 2000 mm

Gięcie, zwijanie i usługi dodatkowe
Dostarczymy elementy gotowe do montaży, doskonałe jakościowo i estetycznie zapakowane

Gięcie

Zwijanie

Wykańczanie

Dostawa

Szybkie, precyzyjne

Szybkie w przypadku blach grubych

Także operacje wykańczające

Na miejsce i na czas

Wszystkie urządzenia ze
sterowaniem numerycznym maksymalna grubość gięcia 25 mm

Zwijanie także grubych blach – do
25 mm na walcach ze
sterowaniem CNC

Szlifowanie, fazowanie,
gwintowanie, wykańczanie
powierzchni, cynkowanie

Lmax - 5000 mm

Lmax – 3000 mm

Także w kooperacji

Transport własny lub sprawdzona
sieć partnerów spedycyjnych

Zasięg - Europa

Cięcie laserem
Usługi cięcia laserem realizowane 24 godziny na dobę

6 laserów

Tolerancje

Niezawodne i mocne maszyny, które

Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy właściwej

pracują przez 24 godziny na dobę

dla danego rodzaju materiału.

Cięcie laserem to doskonałe rozwiązanie
w przypadku cięcia blach do grubości 30

Pełna gama materiałów
Tolerancja wymiarów co najmniej wg. EN 9013 Class 1

Posiadamy maszyny CO2 oraz Fiber dzięki temu

lub lepsza

realizujemy usługi na szerokiej gamie materiałów

Wymiar
Grubość > 0 < 3 ≥ 3 < 10 ≥ 10
≥ 35
≥ 125 ≥ 315 ≥ 1 000 ≥ 2 000
< 35
< 125 < 315 < 1 000 < 2 000 < 4 000
> 0 ≤ 1 ± 0,04 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2
>1
± 0,1
≤ 3,15
> 3,15
± 0,1
≤ 6,3
> 6,3
—
≤ 10
> 10 ≤ 25 —

Szybko i dokładnie

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,1

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,3

± 0,3

± 0,2

± 0,3

± 0,3

± 0,3

± 0,3

± 0,4

± 0,4

± 0,3

± 0,3

± 0,4

± 0,4

± 0,5

± 0,8

± 1,2

Obszar roboczy 4 x 2 m
Maksymalne gabaryty jakie obrabiamy w technologii
cięcia laserowego to 4000 x 2000 mm

Do 30 mm
Tniemy materiały do grubości 30 mm

mm. Wielkość serii nie ma znaczenia,
choć najkorzystniejsze ceny osiąga się
przy dużych partiach elementów.

Automatyzacja
Proces realizacji usługi cięcia laserowego w
naszej firmie staramy się maksymalnie
automatyzować. Automatyzacja pojawia
się już na etapie obsługi klienta, poprzez
załadunek blachy, aż do realizacji dostawy.

Cięcie plazmą
Najszybsza realizacja zleceń – do 48 godzin od złożenia zamówienia

Szybkość dla grubych blach
Cięcie

plazmą

jest

technologią

pozwalającą na cięcie blach grubych do
40 mm. Metoda ta pozwala na cięcie

elementów o dużych gabarytach ze stali
czarnej, nierdzewnej a także aluminium.

Jakość HD
Cięcie plazmą realizujemy w technologii
HD. Oznacza to dużą jakość i precyzję

cięcia. Technologia ta niweluje także skosy
na krawędzi cięcia powstające podczas
cięcia tradycyjną metodą.

3 rodzaje materiałów
W technologii cięcia plazmowego jesteśmy w

stanie ciąć stal konstrukcyjną, nierdzewną i
aluminium

Obszar roboczy 6 x 2 m

Tolerancje
Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy
właściwej dla danego rodzaju materiału.

Tolerancja wymiarów wg. EN 9013 Class 2

Maksymalne gabaryty jakie obrabiamy w technologii

Wymiar

cięcia plazmowego to 6000 x 2000 mm

Grubość > 0 < 3 ≥ 3
< 10

Do 40 mm

>0≤1

±0,1

±0,3

>1≤3,15

±0,2

>3,15≤6,3

Maksymalna grubość ciętego materiału to 40 mm

≥ 10
< 35

≥ 35
< 125

≥ 125
< 315

≥ 315 ≥ 1 000 ≥ 2 000
< 1 000 < 2 000 < 4 000

±0,4

±0,5

±0,7

±0,8

±0,9

±0,9

±0,4

±0,5

±0,7

±0,8

±0,9

±1

±1,1

±0,5

±0,7

±0,8

±0,9

±1,1

±1,2

±1,3

±1,3

Realizacja w ciągu 48 godzin

>6,3≤10

-

±1

±1,1

±1,3

±1,4

±1,5

±1,6

±1,7

Oferujemy bardzo szybkie czasy realizacji zleceń –

>10≤50

-

±1,8

±1,8

±1,8

±1,9

±2,3

±3

±4,2

w przypadku cięcia plazmowego jest to
maksymalnie do 48 godzin

Cięcie gazowe CNC
Najbardziej ekonomiczna metoda cięcia blach do grubości 150 mm

Uchylna głowica

Cięcie do 150 mm
Cięcie gazowe ze sterowaniem CNC nie
dość, że jest technologią niezwykle
ekonomiczną pod względem kosztowym

to nie ma praktycznie konkurentów w
przypadku cięcia blach bardzo grubych.

Posiadane przez nas urządzenie posiada uchylną

głowicę. Dzięki temu możemy zaoferować naszym
klientom możliwość ukosowania krawędzi.

Obszar roboczy 6 x 2 m
Maksymalne gabaryty jakie obrabiamy w technologii
cięcia gazowego to 6000 x 2000 mm

Zaskakująca jakość

Wysoka powtarzalność

Prowadzenie palnika dzięki sterowaniu
numerycznemu

CNC

pozwala

uzyskać

zaskakująco dobre wyniki pod względem
jakości jak i precyzji cięcia. Jakość jest
często porównywalna z cięciem plazmą a
także z jakością cięcia laserowego.

Powtarzalność wymiaru w serii ±0,5 mm

Realizacja w ciągu 48 godzin
Oferujemy bardzo szybkie czasy realizacji
zleceń – w przypadku cięcia gazowego jest to
maksymalnie do 48 godzin

Tolerancje
Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy
właściwej dla danego rodzaju materiału.

Tolerancja wymiarów wg. EN 9013 Class 2
Wymiar
Grubość > 0 < 3 ≥ 3
≥ 10
≥ 35
≥ 125 ≥ 315 ≥ 1 000 ≥ 2 000
< 10 < 35
< 125 < 315 < 1 000 < 2 000 < 4 000
>0≤1
±0,1 ±0,3 ±0,4
±0,5
±0,7
±0,8
±0,9
±0,9
>1≤3,15

±0,2

±0,4

±0,5

±0,7

±0,8

±0,9

±1

±1,1

>3,15≤6,3

±0,5

±0,7

±0,8

±0,9

±1,1

±1,2

±1,3

±1,3

>6,3≤10

-

±1

±1,1

±1,3

±1,4

±1,5

±1,6

±1,7

>10≤50

-

±1,8

±1,8

±1,8

±1,9

±2,3

±3

±4,2

>50≤100

-

-

±2,5

±2,5

±2,6

±3

±3,7

±4,9

>100≤150

-

-

±3,2

±3,3

±3,4

±3,7

±4,4

±5,7

Cięcie strumieniem wody
Wysoka precyzja cięcia, szeroki zakres materiałów, cięcie bez wprowadzania ciepła do materiału

Cięcie do 200 mm
Cięcie strumieniem wody pozwala na

Uchylna głowica

Jakość

Posiadane przez nas urządzenie posiada uchylną

prędkości, zgrubne.

1

–

Cięcie

na

największej

głowicę. Dzięki temu możemy zaoferować naszym

cięcie praktycznie dowolnego materiału
(stal, guma, ceramika, kamień, tworzywa
sztuczne) do grubości 200 mm.

klientom możliwość ukosowania krawędzi.

Jakość 2 – Cięcie szybkie. Pozostawiające

Obszar roboczy 4 x 2 m

zadziory na dolnej krawędzi cięcia.

Maksymalne gabaryty jakie obrabiamy w technologii

5 stopni jakości cięcia

cięcia gazowego to 4000 x 2000 mm

Jakość 3 – Cięcie optymalne. Najlepszy
stosunek kosztów do jakości cięcia.

Cięcie strumieniem wody można realizować z
różną

szybkością

cięcia,

która

daje

jednocześnie różne efekty odnośnie jakości

Cięcie na zimno
Cięcie strumieniem wody jest technologią

Jakość 4 – Cięcie jakościowe. Pozostawia

cięcia, która nie wprowadza ciepła do

bardzo karby na dolnej krawędzi cięcia.

krawędzi. Jakość 1 jest najbardziej zgrubną.

obrabianego materiału. Ma to szczególne

Jakość 5 jest jakością najlepszą pozostawiającą

znaczenie dla procesów spawalniczych.

gładkie krawędzie. Wybór stopnia jakości ma
także wpływ na koszt usługi.

Jakość 5 – Cięcie precyzyjne. Gładka
krawędź na całej powierzchni cięcia.
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Tabela grubości cięcia
Nasze technologie pozwalają na cięcie pełnego spektrum grubości praktycznie każdego materiału
Materiał

1

Stal węglowa / konstrukcyjna

Laser
Strumień wody

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

80

150 200

Gaz CNC

Stal nierdzewna, Żaroodporna
Aluminium
Mosiądz
Miedź, Tytan, Brąz
Stal ocynkowana, Blachy powlekane

Plazma
Laser
Strumień wody
Plazma
Laser
Strumień wody
Plazma
Laser
Strumień wody
Laser
Strumień wody
Laser
Strumień wody

Powyższa tabela zawiera zakresy grubości jakie są możliwe do cięcia w przypadku poszczególnych rodzajów materiałów oraz jaka technologia może zostać użyta aby
podana grubość poddała się obróbce.

Wyroby ze znakiem CE
Elementy wycinane dostarczamy jako zgodnie z normą EN 1090-1, co kwalifikuje je do nadania znaku CE

CE dla cięcia laserem

CE to wymóg
Od 1 lipca 2014 oznakowanie znakiem CE

Wykonujemy elementy cięte laserem zgodne z

normą EN 1090, czyli ze znakiem CE.

budowlanej.

realizowanych

Reguluje

dla

branży

CE dla wycinania wodą

to

norma

Elementy wycinane strumieniem wody są u nas
zgodne z normą EN 1090, czyli ze znakiem CE.

europejska EN 1090-1/A1:2001.

CE dla cięcia plazmowego

Materiały

Wykonujemy operacje cięcia plazmowego zgodne

Nasza

certyfikacja

pozwala

nam

na

z normą EN 1090, czyli ze znakiem CE.

wykonywanie konstrukcji stalowych w tym

cięcia następujących materiałów:

CE dla cięcia gazem

S235, S275, S355, Stal nierdzewna 304 oraz

Detale cięte gazem zgodne z normą EN 1090,

316.

Po

długotrwałych

audytach

certyfikatem EN 1090 w klasie EXC 2

stało się obowiązkowe dla konstrukcji
stalowych

Klasa certyfikacji

czyli ze znakiem CE.

zostaliśmy

nagrodzeni

Gięcie blach
Doświadczenie by zrealizować nawet najbardziej skomplikowane gięcia do długości 5000 mm

Tolerancje
Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy właściwej

Siła nacisku 800 Ton
Najsilniejsze urządzenie, którym
dysponujemy ma siłę nacisku 800 Ton

dla danego rodzaju materiału.

Szeroki zakres narzędzi
Prasa krawędziowa to główny składnik wymagany do
tego by realizować gięcie blach. Ma ona określone
możliwości jak i ograniczenia. O tym czy dane gięcie

bardzo dużym zakresem wszelkiego typu narzędzi
gnących. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować
nawet najbardziej nietypowe i wymagające gięcia.

Dzięki numerycznemu sterowaniu, nasze
maszyny gwarantują dużą powtarzalność

Pełna gama materiałów
Realizujemy gięcia na stalach konstrukcyjnych,
ocynkowanych, nierdzewnych, aluminiowych i innych

Długość gięcia do 5000 mm

kształtów.

Sterowanie

zderzaków

pozycjonujących, nacisku ora możliwość
ich precyzyjnej korekty już po wykonaniu
pierwszej sztuki gwarantują perfekcyjne
odwzorowanie detali w całej serii.

Maksymalna długość giętego elementu to 5000 mm.

może zostać wykonane decyduje jednak także narzędzie
gnące (matryca, stempel). Firma ESTIMET dysponuje

Powtarzalność kształtów

Krótkie czasy realizacji
Do 25 mm
Gniemy materiały do grubości 25 mm

Stawiamy sobie za cel by wycięte elementy
przeszły przez operacje gięcia maksymalnie
4 godziny od zakończenia operacji cięcia.

Zwijanie blach
Zwijamy stożki, walce, owale z blachy do grubości nawet 25 mm

Długość max 3000 mm

Podginanie krańców
Krawędzie zwijanych elementów są przez
nas podginane co niweluje konieczność
stosowania tzw. wybiegów. Operacja ta

redukuje ilość generowanego odpadu.

Posiadane przez nas urządzenie pozwalają na

zwijanie elementów o długości maksymalnej do
3000 mm.

Maksymalna grubość 25 mm

Tolerancje
Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy
właściwej dla danego rodzaju materiału.

Tolerancja wymiarów wg. EN 9013 Class 2

Urządzenia, którymi dysponujemy pozwalają nam na

Mikropołączenia
Zwijanie
realizować

nietypowych
z

newralgicznych

brył

możemy

mikropołączeniami

miejscach

w

zwijanego

elementu. Po wykonaniu operacji zwijania
mikropołączenia są przez nas usuwane.

zwijanie blach o grubości do 25 mm.

Fazy pod spawanie

Minimalna średnica 300 mm

Operacją uzupełniającą do operacji walcowania,

300 mm to minimalna średnica na jaką jesteśmy

którą możemy Państwu zaoferować jest fazowanie

w stanie zwiną element.

krawędzi pod spawanie. Jesteśmy w stanie wykonać

Maksymalna średnica
Średnica maksymalna dla zwijanych
elementów to 4000 mm

fazy dowolnego typu V, K, X. Po zrealizowanej
operacji spawanie realizujemy także kalibracje

elementu w celu wprowadzenie korekty deformacji,
które mogły powstać po spawaniu.

Fazowanie krawędzi
Fazowanie krawędzi pozwala na dostawę do klienta elementów gotowych na operację spawania

Rodzaje fazowania

Kąt od 15° do 60°
Mamy możliwość przygotowania fazy dolnej lub

Faza V (pojedyncza)

Faza K (podwójna)

Wykonane przez całą grubość materiału.

Umożliwia wykonanie spoin z rowkiem K.

Jest to jedna z podstawowych faz.

Fazowanie z dołu i z góry tym samym kątem.

górnej (lub obu) w zakresie od 15° do 60°

Każdy materiał
Przygotowanie pod spawanie jest wymagane gównie

Faza Y (pojedyncza z progiem)
Wykonane przez całą grubość materiału.
Jest to jedna z podstawowych faz.

Faza K (podwójna
niesymetryczna)
Faza pod spoinę K niesymetryczną.

dla stali czarnej, nierdzewnej, aluminium. Nasze
urządzenia mogą przygotować fazę praktycznie na
każdym materiale.

Promienie od R2 do R5
Faza V+Y (złożona)

Faza J

Składa się z dwóch nakładających się faz V

Daje możliwość wypracowania gładkich i

oraz Y

precyzyjnych spoin.

Wykonujemy promienie na krawędziach materiału w
zakresie od R2 do R5

Do 60 mm
Fazujemy materiały do grubości 60 mm

Obróbka rur, profili oraz kształtowników
Cięcie, otworowanie, fazowanie rur, profili oraz kształtowników

Cięcie na przecinarkach

Obróbka profili
Wśród realizowanych usług oferujemy
także obróbkę profili. Realizowane usługi
to

przede

wszystkim

cięcie

oraz

otworowanie. Cięcie realizowane jest na
przecinarkach

plazmowych

lub

przecinarkach taśmowych. Otworowanie
wykonujemy w technologii CNC (laser,
plazma).

Dysponujemy automatyczną linią do cięcia na przecinarkach

taśmowych. Gwarantuje to dużą powtarzalność i szybkość
realizacji.

Gatunki
Realizujemy usługi na rurach i profilach czarnych,

innymi: rury, profile kwadratowe oraz
prostokątne, kształtowniki.

Tolerancje grubości oraz płaskości wg. normy właściwej
dla danego rodzaju materiału.

Tolerancja wymiarów co najmniej wg. EN 9013 Class 1
lub lepsza

nierdzewnych oraz aluminiowych.

Maksymalny wymiar 300 mm
300 mm to maksymalny wymiar kształtownika, który
jesteśmy w stanie obrabiać.

Profile, które obrabiamy to między

Tolerancje

Otworowanie
Operacją

otworowania

realizowana

jest

na

urządzeniach CNC. Dzięki temu jesteśmy w stanie
wykonać otwory dowolnego kształtu. Otworowanie

Maksymalna długość 12000 mm

odbywa się na obrotnikach, dzięki temu tolerancje

Cięcie oraz otworowanie realizujemy na materiałach o

wykonania

długości do 12000 mm.

wszystkich płaszczyzn otworowanego profilu.

otworów

zachowane

są

względem

Wykańczanie powierzchni
Wykonujemy szereg operacji wykańczających krawędzie oraz powierzchnię

Obróbka powierzchni

Obróbka krawędzi

Powierzchnia wykonanych elementów jest wykańczana na
szlifierkach szerokotaśmowych lub w obróbce wibrościernej.

W miarę potrzeb zatępiamy krawędzie poprzez operacje
manualne lub przy udziale procesów do obróbki powierzchni.

Oczyszczanie powierzchni

Nakładanie powłoki

Śrutowanie, szkiełkowanie, trawienie to kilka z podstawowych
operacji, które realizujemy w celu oczyszczenia wyrobów.

Przy udziale podwykonawców
cynkowe oraz malarskie.

nakładamy

powłoki

23

Dostawa i pakowanie
Gotowe wyroby mogą być dostarczone do Państwa naszym transportem

Transport
Dysponujemy własną flotą samochodów
dostawczych. Dzięki temu jesteśmy w stanie
zoptymalizować koszty jak i czas dostaw.

Pakowanie
Nie tylko procesy i technologia produkcji
gwarantuje wyroby najwyższej jakości.
Kluczową rolę odgrywa także jakość i forma
pakowania i zabezpieczenia wyrobu na czas
transportu. Mamy w tym aspekcie duże
doświadczenie i dokładamy starań aby
wyprodukowany wyrób dotarł do klienta w
idealnej kondycji.

W naszym magazynie posiadamy poniższe gatunki materiałów w pełnym zakresie grubości.
Wszystkie pozostałe materiały jesteśmy w stanie pozyskać od naszych dostawców w ciągu 24 godzin.

Magazyn materiałów
Dostępność materiału prosto z naszego magazynu
Blachy Konstrukcyjne
S235 oraz S355 (w stanach JR, J2+N, J2C, J0, K2), DC01

Blachy Kotłowe
P265GH, P355GH

Blachy Kwasoodporne
304, 316, o powierzchniach 2B (matowa), BA (lustrzana),
DB (szczotkowana), 4NT (szlifowana)

Blachy Aluminiowe
1050A, 5754 (PA11)

Blachy Ocynkowane
Z275

photo

Tabele dostępnych materiałów
Dzięki rozbudowanej sieci sprawdzonych dostawców możemy wykonać elementy praktycznie z każdego materiału
Blachy Kwasoodporne

Blachy Konstrukcyjne

Dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości materiału, nawet gdy

Gatunek

EN

Gatunek

EN

wymagania są bardzo wysokie. ESTIMET posiada sprawdzone sieci dostaw

304

1.4301

DC01

1.0330

wszystkich gatunki stali, zarówno stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych,

304L

1.4307

DD11

1.0332

które pozwalają nam na przetwarzanie pomiędzy 1000 - 1500 ton stali

316

1.4401

S235JR

1.0038

miesięcznie bez naruszania terminów dostawy.

316L

1.4404

S235J0

1.0114

Materiały, które są stosowane w naszej produkcji są produkowane w Europie.

316Ti

1.4571

S235J2

1.0117

321

1.4541

S235JRC

1.0122

430

1.4016

S355JR

1.0045

309

1.4828

S355J0

1.0553

Polsce, oprócz sprawnej sieci dostawców mamy bogaty magazyn materiałów,

S355J2

1.0577

które są dostępne do natychmiastowego przerobu.

S355J2C

1.0579

S355K2

1.0596

Wszystkie stosowane materiały posiadają certyfikat, a ich obrót na produkcji
jest śledzony poprzez system informatyczny oraz system jakości co pozwala na
ich bezbłędną identyfikację.
Jako jedna z największych firm dostarczających usługi cięcia i obróbki blach w

Europejskie atestowane materiały
Używane przez nas materiały pochodzą z produkcji realizowanej w Europie, wszystkie z atestem min. 3.1
Blachy Aluminiowe

Blachy trudnościeralne

Blachy Powlekane

Blachy trudnordzewiejące

Gatunek

PN

Gatunek

Gatunek

EN

Gatunek

1050A

A1

ROC 500

Cynkowana

DX51D Z275

S355J0WP

COR-TEN A

5005

PA43

ROC 450

COR-TEN B

5754

PA11

ROC 250

Miedź

S355J0W /
S355J2W

5083

PA13

Hardox 400

Gatunek

DIN

6082

PA4

Hardox 450

M1E

E-Cu58

EN

Hardox 500

Brąz

Hardox 550

Mosiądz

Gatunek

DIN

Hardox 600

Gatunek

DIN

BK31

CuSi3Mn1

CREUSABRO DUAL

M63

CuZn37

B6

CuSn6

CREUSABRO 8000

Blachy kotłowe
Gatunek

EN

P265GH

1.0425

P355GH

1.0473

CREUSABRO 4800

Szukasz innego materiału?

CREUSABRO M

Jeśli da się go nabyć to my jesteśmy w stanie go pociąć.
Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę na wymagany materiał.

Oto w jaki sposób możemy Ci pomóc…
Naszym celem jest dostarczenie Ci 100% zadowolenia ze współpracy z nami

Przygotowujemy ponad

500
Ofert miesięcznie
Nasi przedstawiciele są do
Twojej dyspozycji

Kontakt

24/7

Ponad

63%

przekształca się w

Zamówienia

52%
Powracających klientów

średni

Czas przedstawienia oferty

3 godziny

wycen

Ponad

92%
Zadowolenie

deklaruje

ze współpracy

klientów

Wiarygodność
Certyfikowany system zarządzania, znak CE oraz atestowane materiały

ISO 9001
Nasza firma działa w oparciu o
certyfikowany system zarządzania

EN 1090 (Znak CE)
Posiadamy certyfikat zgodności zakładowej
kontroli produkcji

Atesty materiałowe
Stosowane przez nas materiały posiadają
atesty minimum klasy 3.1

Skontaktuj się z naszym doświadczonym
zespołem już dziś
sales@estimet.com

+48 731 730 001
www.estimet.com

ESTIMET sp. z o.o.
Office: Poland, 83-334 Miechucino, ul. Kartuska 2
Plant: Poland, 77-220 Koczała, ul. Miastecka 33

Zasięg

85%

Z naszymi usługami docieramy do 39
krajów Europy, co stanowi 85% naszego
kontynentu.

