


ESTIMET Sp. z o. o. powstała na bazie
ponad 30 letniego doświadczenia, które  
 w branży metalowej zdobywali
założyciele spółki.
Firma została założona jako podmiot
specjalizujący się w obróbce blach.
Cięcie, gięcie, spawanie to główne
operację, w których się specjalizujemy      
 i które nieustannie doskonalimy.
Od samego początku firmy jakość
produkowanych wyrobów oraz szybkość
obsługi była dla nas priorytetem.



2019 r. - Rozwój wydziału spawalniczego. Uzyskanie certyfikatu 
ISO 3834-02, budowa 750 m2 hali magazynowej.

2015 r. - Otwarcie zakładu produkcyjnego w Koczale.

2016 r. - Zakup pierwszego lasera Eagle eVision 2040.

2017 r. - Zakup prasy krawędziowej Haco ERM 50225.

2018 r. - Montaż wypalarki gazowej oraz śruciarni.

2020 r. - Zakup lasera Trumpf 3030 oraz satyniarki COSTA 
Levigatrici MD4 CVC 1150, uruchomienie nowej spawalni 200 m2. 

2021 r. - Uzyskanie certyfikatów ISO 9091 oraz ISO EN1090.          
Zakup i montaż prasy krawędziowej TruBend 3100. 



Dostarczamy kompleksowe usługi obróbki blach. 
Stosujemy najnowsze technologie w zakresie
produkcyjnym, jak i w obszarze obsługi klienta.
Nasze technologie pozwalają na cięcie pełnego
spektrum grubości praktycznie każdego
materiału tj. stal węglowa/konstrukcyjna, stal
nierdzewna, żaroodporna, aluminium, mosiądz,
miedź, tytan, brąz, stal ocynkowana oraz blachy
powlekane.

KOMPLEKSOWOŚĆ SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Szybkość, elastyczność w działaniu i koncentracja
na potrzebach klientów, to aspekty wyróżniające
naszą firmę. Zwracamy szczególną uwagę na
jakość i obsługę klienta. Zdajemy sobie sprawę, że
szybkość reakcji na potrzeby klienta jest kwestią
kluczową. Każdy proces, który realizujemy jest
zaprojektowany tak by maksymalizować szybkość
realizacji czy to zamówienia, komunikacji,
informacji, czy dostawy.
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EN 1090-1:2009+A1:2011 PN-EN ISO 3834-2:2007 ISO 9001:2015 PN EN ISO 9712:2012

http://estimet.pl/wp-content/uploads/2019/11/Certyfikat-ISO-3834-2-1.pdf




Posiadamy dwa nowoczesne lasery
światłowodowe Trumpf 3030 o mocy
8000W i obszarze roboczym 1500x3000mm
oraz Eagle eVision 2040 o mocy 6000W 
i obszarze roboczym 2000x4000mm.

TNIEMY ZGODNIE Z CPQR
(cutting procedure qualification record)
kwalifikacje procesu cięcia termicznego.

 



blachy ze stali konstrukcyjnej 

blachy ze stali kwasoodpornej

blachy z aluminium 

blachy z miedzi 

blachy z mosiądzu 



Realizujemy usługi z zakresu spawania 
MAG-135 i TIG.

Nasz zakład produkcyjny jest certyfikowany
przez TUV SUD i spełnia wymagania jakości
procesów spawania wg PN-EN ISO 3834-2:
2007 oraz wykonania kompleksowych
konstrukcji zgodnych z PN-EN 1090-2:2018-
09 w klasie EXC1, EXC2 oraz EXC3, na które
wydajemy dokument CE jak i deklarację
własności użytkowych.

 

http://estimet.pl/wp-content/uploads/2019/11/Certyfikat-ISO-3834-2-1.pdf


Posiadamy wykwalifikowany i certyfikowany
 personel nadzoru spawalniczego:

- Główny spawalnik - certyfikaty IWE-C, IWI
- Zakładowa kontrola produkcji - certyfikaty VT2,
MT2

Zakwalifikowaliśmy technologie spawania stali
węglowych z nadzorem i zatwierdzeniem jednostki
notyfikowanej TUV SUD. Kwalifikowane połączenia
obejmują swoim zakresem materiały o zwykłych jak 
i podwyższonych granicach plastyczności. 
Stale rozwijamy swój zakres kalifikacji WPQR.
Oferujemy również usługi z zakresu spawania TIG
stali nierdzewnej – czyli spawanie elektrodą
wolframową w osłonie gazu obojętnego. 
Tą metodą spawamy najczęściej cienkie rury 
i blachy.



Posiadamy trzy prasy krawędziowe 
o łącznym nacisku 400 ton oraz bardzo
bogatym oprzyrządowaniu. Wyróżniamy się
możliwością gięcia elementów powyżej
3000mm (Haco ERM 50225) oraz
możliwością wykonania symulacji prostych 
i bardzo skomplikowanych gięć dzięki
TruTops Boost (TruBend 3100).

 



W ramach świadczonych przez nas usług
możemy zaproponować przygotowanie
krawędzi według określonych wymagań 
i specyfikacji. 
Przygotowujemy krawędzie pod dalsze
operacje takie jak spawanie, malowanie,
montaż, czy po prostu pod kątem
estetycznym.

 



OBRÓBKA 
OTWORÓW

W tym zakresie możemy wykonać
wiercenie, gwintowanie, fazowanie
otworów, a także nitowanie czy montaż
nitonakrętek, wstrzeliwanie, czy
zgrzewanie komponentów. 

 



Powierzchnia wykonanych elementów jest
wykańczana na szlifierkach szerokotaśmowych
lub w obróbce wibrościernej. Śrutowanie,
szkiełkowanie, trawienie to kilka           
 z podstawowych operacji, które realizujemy w
celu oczyszczenia wyrobów. W miarę potrzeb
zatępiamy krawędzie poprzez operacje
manualne lub przy udziale procesów do
obróbki powierzchni. 
Przy udziale podwykonawców nakładamy
powłoki cynkowe oraz malarskie.



Krawędzie zwijanych elementów są przez
nas podginane co niweluje konieczność
stosowania tzw. wybiegów. Operacja ta
redukuje ilość generowanego odpadu.
Zwijanie nietypowych brył możemy
realizować z mikropołączeniami                    w
newralgicznych miejscach zwijanego
elementu. Po wykonaniu operacji zwijania
mikropołączenia są przez nas usuwane.
Zwijanie blach do długości 3000mm 
i grubości do 25mm.



Maszyny, którymi dysponujemy mogą ciąć
praktycznie każdy materiał do grubości
200mm. 
Dysponujemy jednym z największych
stołów, bo o wymiarach aż 4000x2000mm.

 



Możliwości cięcia na naszej maszynie to 
6000 x 2000 mm długość, max grubość
cięcia 40 mm.

JAKIE GRUBOŚCI TNIEMY?

Stal węglowa / konstrukcyjna - max 40 mm
Stal nierdzewna, Żaroodporna - max 40 mm
Aluminium - max 40 mm



SPRAWDŹ 
NASZE REALIZACJE

https://estimet.pl/realizacje/



