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O firmie
- Działamy na rynku ponad 15 lat.
- Produkujemy: słupy energetyczne, konstrukcje
stalowe, ekrany akustyczne, konstrukcje hal, 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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- Dostarczamy słupy kratowe dla budowy linii
110, 220, 400 kV.
- Zatrudniamy ponad 400 pracowników.
- Nasze moce produkcyjne to ok. 1500 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.

Posiadamy Certyfikat Kontroli Produkcji zgodny
z EN 1090-1 (klasa EXC3) i kwalifikację do I Grupy Zakładów Dużych.

Proces produkcyjny odbywa się w trzech zakładach,
wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, profesjonalne hale lakiernicze oraz utwardzane i strzeżone
place magazynowe. Stosujemy zabezpieczenia antykorozyjne w postaci malowania natryskowego - również w systemie Duplex.
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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 zarówno zlecenia wykonania elementów
powtarzalnych, jak równierz indywidualne i nietypowe.
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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KONSTRUKCJE DLA OBIEKTÓW ENERGETYKI ZAWODOWEJ:
- Stalowe ocynkowane konstrukcje słupów elektroenergetycznych dla napięcia 110kV, 220kV 400kV.
- Stalowe ocynkowane konstrukcje wsporcze aparatury dla stacji elektroenergetycznych o napięciu 110kV,
220kV i 400kV.
- Stalowe ocynkowane konstrukcje dla linii i stacji elektroenergetycznych dla napięcia 15kV.
- Pozostałe stalowe ocynkowane konstrukcje pomocnicze dla infrastruktury stacji i linii elektroenergetycznych
w pełnym zakresie napięć.
* Posiadamy umowę licencyjną z firmą Energoprojekt Kraków na wytwarzanie nowoprojektowanych
słupów kratowych serii EB24, EBW24, EOW24.
KONSTRUKCJE DLA TELEKOMUNIKACJI:
- Stalowe ocynkowane konstrukcje wież nadawczo – przekaźnikowych.
- Stalowe ocynkowane konstrukcje masztów telekomunikacyjnych (drutowe i prętowe) dla telefonii komórkowej.
- Stalowe ocynkowane konstrukcje masztów antenowych terenowych lub instalowanych na dachach budynków.
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.
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Park Maszynowy

POSIADAMY NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY:
- automatyczne jednostki do cięcia i wiercenia,
- śrutownica,
- wiertarki słupowe,
- komora śrutownicza z funkcją metalizacji natryskowej,
- kutomatyczna linia do wykrawania i cięcia kształtowników,
- nożyce uniwersalne,
- piły,
- automatyczna linia do obróbki kątowników,
- nożyce gilotynowe,
- prasy krawędziowe,
- zgrzewarka do siatek,
- wykrawarka plazmowo-gazowa,
- przecinarka plazmowo-gazowa,
- robot spawalniczy z dwoma obrotnikami,
- stanowiska spawalnicze,
- tandem pras krawędziowych,
- portal szynowy.
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NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ:
- Malarnia o powierzchni 2500 m².
- Zakład Cynkowania Ogniowego Weldon.
Cynkowanie ogniowe wg. normy PN-EN ISO 1461 na
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 i wadze
3 tony.
Wydajność ocynkowni – 100 ton na dobę.
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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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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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Realizacje
Elfeko S.A. – dostawa słupów 110kV – 24 tony
ZPRE Jedlicze - dostawa słupów 110kV – 30 ton
STP Elbud Sp. z o.o. Kraków – dostawa konstrukcji stacji energetycznej – 30 ton
STP Elbud Sp. z o.o. Kraków – dostawa konstrukcji kratowej słupów energetycznych – 420 ton
Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dostawa słupów kratowych – 170 ton
Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dostawa słupów rurowych – 15 ton
IDS Bud S.A. Warszawa –  dostawa słupów linii 400 kV– 3500 ton
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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: energetyka@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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