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Stalowe

Energetyka,
Budownictwo,
Drogi i Kolej

O firmie
- działamy na rynku ponad 15 lat,
- produkujemy: konstrukcje stalowe, ekrany
akustyczne, konstrukcje hal, słupy energetyczne,
budynki modułowe,
- jesteśmy liderem w produkcji ekranów akustycznych
i budynków modułowych na rynku polskim,
- posiadamy 3 zakłady produkcyjne, malarnię,
oraz zakład cynkowania ogniowego,
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- zatrudniamy ponad 350 pracowników,
- wyprodukowaliśmy ponad 600 tysięcy m2
paneli akustycznych oraz 15 tysięcy modułów
kontenerowych,
- nasze moce produkcyjne to ok. 400 ton konstrukcji
stalowej miesięcznie w zależności od stopnia
skomplikowania i masywności .

Działalność naszej Spółki obejmuje kompleksową realizację inwestycji w zakres której wchodzi: projektowanie, produkcja, zabezpieczenie logistyczne oraz
montaż.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą:
- Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE)),
- Zespół konstruktorów i technologów,

- Specjaliści z zakresu badań nieniszczących VT2,
UT2, UTT, MT2
- Wykwalifikowani spawacze z uprawnieniami
Proces produkcyjny odbywa się w trzech zakładach,
wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, lakiernie oraz utwardzone i strzeżone place magazynowe.
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Słupy energetyczne
W ramach prefabrykacji elementów stalowych wykonujemy m.in. konstrukcje stalowe, słupy energetyczne, słupy oświetleniowe, budynki modułowe,
kontenery techniczne, ekrany akustyczne, oraz mniejsze elementy typu schody, barierki, podesty, bramy
i ogrodzenia.
Realizujemy zlecenia wykonywania elementów powtarzalnych, a także indywidualne i nietypowe zlecenia.
Oferowane słupy linii napowietrznych to konstrukcje
kratownicowe, przeznaczone do kształtowania w różnorodny sposób. Konstrukcja słupa spełnia niezbędne
wymogi bezpieczeństwa, uniemożliwiając porażenie
ludzi i zwierząt.  
Nasza ocynkownia zapewnia proces cynkowania
ogniowego wg normy PN-EN ISO 1461 z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyjnej, wyposażonej
w wanny o wymiarach: L=7m x B=1,5m x H=2,8m, co
umożliwia cynkowanie konstrukcji o maksymalnych
wymiarach zewnętrznych:
L=6,8m x B=1,4m x H=2,4m
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Systemy hal modułowych
System hal modułowych został zaprojektowany przez
pracowników działu badawczo-rozwojowego, z myślą
o przedsiębiorcach zainteresowanych skróceniem czasu
postawienia obiektu oraz obniżenia kosztów jego budowy.
RÓŻNORODNOŚĆ WYPOSAŻENIA I ARANŻACJI
WNĘTRZ
W ramach kompleksowej realizacji usługi, dostarczamy
i montujemy wszelkie wskazane przez Państwa wyposażenie tj. szeroki wachlarz bram i drzwi przemysłowych,
okien i doświetleń. Dodatkowo nasza oferta obejmuje
montaż drabiny na dach, klap dymowych, oraz antresoli.
DOWOLNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
Oferujemy wykonanie koloru elewacji w oparciu o naszą
kartę kolorów, - bądź na specjalne zlecenie - wykonanie
poszycia w dowolnej kolorystyce. Poszycie ścian można
wykonać z blachy typowej lub płyty warstwowej.
ATRAKCYJNE KOSZTY REALIZACJI
W halach powyżej 18 metrów jest to jedna z najlżejszych
konstrukcji opartych na profilach gorącowalcowanych, co
wpływa na znaczne obniżenie kosztów.
SZYBKI MONTAŻ i DEMONTAŻ
Wszystkie elementy łączone są za pomocą śrub, co ułatwia i przyspiesza montaż oraz wyklucza stosowanie dodatkowych specjalistycznych narzędzi. Montaż wymaga
zastosowania dźwigu. W razie potrzeby konstrukcja może
zostać zdemontowana i postawiona w innym miejscu.
TRWAŁOŚĆ I ESTETYKA
Wszystkie elementy konstrukcyjne są zabezpieczone specjalistyczną powłoką przemysłową w dowolnej kolorystyce. Na specjalne zamówienie może zostać zabezpieczona
przez poddanie jej cynkowaniu ogniowemu.
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Schemat zestawienia modułów
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Na konstrukcję hali składa się 4 typy
modułów
A1 – Moduł zewnętrzny zamknięty
B1 – Moduł zewnętrzny otwarty
C1 – Moduł wewnętrzny powtarzalny
D1 – Moduł wewnętrzny stężający

60m

Wymiary w osiach konstrukcyjnych
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Wysokość kalenicy [m]

66m
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Szerokość hali [m]

Wysokość ściany bocznej [m]
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Ocynkownia

Cynkowanie ogniowe to rozwiązanie, które w obecnej
dobie zabezpieczeń antykorozyjnych spełnia wymogi
trwałości, estetyki i ekologii. Prawidłowo wykonana
powłoka cynkowa, w zależności od agresywności środowiska, w którym jest eksploatowana, gwarantuje
zabezpieczenie do 50 lat.
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Park Maszynowy

POSIADAMY NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY:
- Piła DANOBAT CPI 105DI (400 mm x 1000 mm x 16000 mm)
- Tandem pras krawędziowych LVD PPEB-H EFL 500/6000-5050
- Portal szynowy MSA – 4 PS/MAG – 1680 – 2x500 – 18 m
- Przecinarka plazmowa VX Speed HQ 3000mm x 14 000mm
- Komora śrutownicza Blastlux PC-BL 1855 18 000mm x 5000 mm x 5100 mm
- Wiertarka DANOBAT UT4.100.40 (400 mm x 1000 mm x 16000 mm wiercenie Ø6 – Ø40)
- Geka ALPS 160
- Jednostka wiercąco – tnąca Danobat T3CH 104 +CPI 105 DI
- Wykrawarka GEKA Hydracrop 165/300 (cięcie płaskowników, kątowników, ceowników, prętów, kształtowników
C,H,T, wykrawanie otworów i fasolek  Ø40 max 30mm)
- Piła Bomar 610.440 DGH (610 mm x 440 mm)
- Śrutownica SciTeex RS-R 2050/6T (500 mm x 2000 mm x 16000 mm)
- Wiertarka słupowa VS 40-480 Pollux ( max Ø40, głębokość wiercenia 220mm)
- Nożyce gilotynowe CNC ERMAKSAN HGD 3100 x 13 (max gr. 12mm na dł 1000mm, 8 mm na dł 2000mm,
6 mm na dł 3000mm)
- Prasa krawędziowa HACO
- Wykrawarka plazmowo - gazowa Eckert (stół 2000 mm x 6000 mm, plazma max gr 12 mm, gazy max gr 60mm)
- Robot spawalniczy KAWASAKI z dwoma obrotnikami po 6500 mm
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Posiadamy certyfikaty
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009
System Zarządzania Jakością AQAP 2110:2009
NATO Commercial and Government Entity CODE NCAGE: 2312H
System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2005
System Zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004
Certyfikat Jakości EN ISO 3834-2
Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (I Grupa Zakładów Dużych)
Pracownicy z dyplomem International Welding Engineer
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z EN 1090-1 (klasa EXC3)
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Galeria
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WELDON Sp. z o.o.

39-102 Brzezówka 90A, Polska
NIP: 872-21-67-676
Polska
tel.: +48 14 64 66 706
e-mail: konstrukcje@weldon.pl
Export
tel.: + 48 14 64 66 727
e-mail: export@weldon.pl
Ocynkownia Weldon
ul. Metalowców 25,
39-200 Dębica
tel.: + 48 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl
www.ocynkownia.weldon.pl

www.weldon.pl
www.weldon.eu
www.stahlbau-weldon.de
www.kontenery.weldon.pl
www.konstrukcje-stalowe.weldon.pl
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