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Szanowni Państwo,

Jeśli trzymacie w dłoniach ten informator, to znaczy że jesteście zainteresowani inwestowaniem              
w województwie opolskim. To bardzo dobry wybór! Dlaczego? 

Nie tylko dlatego, że mamy tu dobrze przygotowane tereny inwestycyjne w wielu lokalizacjach, 
świetnie wykształconych i przygotowywanych do pracy w różnych zawodach ludzi, gęstą sieć zmo-
dernizowanych lub wciąż remontowanych dróg czy wiodącą z zachodu na wschód autostradę. Tak-
że dlatego, że umiemy przekuć w atut fakt, iż jesteśmy najmniejszym regionem w Polsce.

Dzięki temu łatwiej nam choćby podejmować wspólne ustalenia i działania, tak by jak najlepiej 
wspierać przedsiębiorców. Lepiej znamy też działające w naszym regionie firmy, a dzięki temu traf-
niej dobieramy wszystko, co kryje się pod pojęciem obsługi poinwestycyjnej. I to właśnie jest być 
może najważniejsze: nasze wsparcie dla firm nigdy nie kończy się na Państwa decyzji o zainwesto-
waniu w województwie opolskim. Możecie na nie liczyć także potem, na każdym etapie Waszej 
działalności.

Zatem: zapraszamy do Opolskiego!

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
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* więcej informacji na stronach 8 i 9

W odległości 150 km od Opola

523€

1178€

9412km2

986tys.

5,7% 8,5mln

powierzchnia

mieszkańców  
w Aglomeracji Opolskiej

wynagrodzenie minimalne 
w 2019 r.

średnie wynagrodzenie

brutto

brutto

(2250 zł)

(5058 zł)

liczba mieszkańców 
regionu

stopa bezrobocia

bezrobotni zarejestrowani: 

20 700 osób

334tys.

GUS, maj 2019 r.

GUS, maj 2019 r.

GUS, grudzień 2018 r.

Biuro Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 

2018 r.

GUS, grudzień 2018 r.

REG
IO
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300 KM

500 KM

1000 KM

Hiszpania

Portugalia

Francja Szajcaria

Chorwacja

Bosnia i 
Harcegownia

Serbia

Czarnogora
Macedonia

Albania

Niemcy

Dania Litwa

EstoniaSzwecja

Polska

Czechy
A1

A4

Austria

Rumunia

Turcja

Grecja

Rosja

UkrainaBelgia

Holandia
Wielka 
Brytania

Irlandia

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

GRANICA Z CZECHAMI 45 00:40
240 02:20
300 04:01
315 03:50
420 04:09
440 04:17
450 05:02
530 06:30

GRANICA Z NIEMCAMI
PRAGA

WARSZAWA
BERLIN

BRATYSŁAWA
WIEDEŃ
LWÓW

ODLEGŁOŚĆ
(km)

SAMOCHÓD
(h)

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

DO POLSKICH MIAST

WROCŁAW 97 01:05 00:55

113 01:24 01:13

188 01:53 04:03

185 02:53 05:00

269 03:34 03:11

315 03:50 02:52

KATOWICE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

POZNAŃ

WARSZAWA

ODLEGŁOŚĆ
(km)

KOLEJ
(h)

SAMOCHÓD
(h)

LO
KA
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A

śląskie

opolskie

podkarpackie
małopolskie

świętokrzyskie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

łódzkie

dolnośląskie

wielkopolskie
lubuskie

kujawsko-
pomorskie

Opole
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Gliwice-Sośnica

A4

408

11

A4

408

11

WIELKOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

CZECH REPUBLIC

Autostrada

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Węzeł autostradowy

ŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

3 godziny 
do Warszawy  
(pociągiem)

1 godz. 
do 2 lotnisk 
oferujących loty 
międzynarodowe 
w Katowicach 
i we Wrocławiu 

Wrocław
1 h | 97 km
(z Opola)

Katowice
1h | 113 km

Kraków
2h | 188 km

Ostrawa (CZ)
2h | 120 km

CZECHY

TRA
N

SPO
RT
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Kapitał ludzki
Rynek pracy w Polsce i na Opolszczyźnie charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskimi kosztami 
pracy. Wg Eurostatu koszt godziny pracy w Polsce wynosi 10,1 EUR, podczas gdy średnia dla całej 
UE wynosi 27,4 EUR, zaś dla strefy euro – 30,6 EUR. 

19 635 studentów uczelni 

6 203 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

18 092 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych

6 uczelni

Edukacja w odległości 150 km 
od Opola

260 000 studentów uczelni 

68 339 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

135 260 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych 

4 uniwersytety 
notowane w rankingu TOP20

(Źródło: GUS, 2018 r.)

EDUKACJA na Opolszczyźnie

Źródła: GUS, CZSO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, maj 2019 r.

Opolskie

Czechy

Polska

2 – 4,1
4,2 – 6,2
6,3 – 7,8
7,9 – 9,6

2%

5,5%

5,7%

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

H
R

Stopa bezrobocia
w województwie opolskim (w %)
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Mapa średnich wynagrodzeń brutto w Polsce

Opolszczyzna: 8 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych wśród małych regionów Europy (poniżej 1,5 mln 
mieszkańców)

wg fDI Magazine (2018 r.)

warmińsko-mazurskie:

4070 zł
(947 €)

opolskie:

4553 zł
(1059 €)

Źródło: GUS, 2019 r.

kujawsko-pomorskie:

4487 zł
(1043 €)

świętokrzyskie:

4253 zł
(989 €)

podkarpackie:

4218 zł
(981 €)

lubuskie:

4323 zł
(1005 €)

łódzkie:

4568 zł
(1062 €)

dolnośląskie:

5203 zł
(1210 €)

śląskie:

5114 zł
(1189 €)

podlaskie:

4292 zł
(998 €)

mazowieckie:

6311 zł
(1468 €)

zachodniopomorskie:

4638 zł
(1077 €) 

małopolskie:

5264 zł
(1224 €)

lubelskie:

4179 zł
(972 €)

wielkopolskie:

4671 zł
(1086 €)

pomorskie:

5459 zł
(1270 €)

H
R
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Polska Strefa Inwestycji

Kryteria ilościowe

Kryteria jakościowe

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowicki
nyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

głubczycki

kluczborski

oleski

Koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty 
pracy) uzależnione od:

• Stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca reali-
zacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju) 

• Wielkości przedsiębiorstwa

W przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla 
biznesu oraz MŚP warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych 
obniża się o:

• 98% (mikroprzedsiębiorcy),
• 95% (mali przedsiębiorcy),
• 80% (średni przedsiębiorcy),
• 95% (nowoczesne usługi).

Minimalna ilość puntów aby uzyskać decyzję o wsparciu w woj. opolskim wynosi 5 punktów.  
Maksymalna ilość punktów  = 10. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

Projekt przemysłowy* / Projekt inwestycyjny z sektora nowoczesnych usług dla biznesu **

• Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne                 
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną,

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 
terytorium Polski,

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego*,
• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
• Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP,**
• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 
stabilnego zatrudnienia,

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim nega-
tywnym wpływie na środowisko,

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, 
bądź w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi 
co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
(z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest sie-
dziba wojewody lub sejmiku województwa),

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracow-
nikiem.

Kryteria ilościowe Koszty kwalifikowane (mln PLN)
Duży (projekt
przemysłowy)

Duży (usługi
nowoczesne) Średni Mały Mikro

Stopa bezrobocia
w danym powiecie

< 60% > 100 > 5 > 20

> 16

> 12

> 8

> 4

> 3

> 2

> 5

> 4

> 3

> 2

> 1

> 0,75

> 0,5

> 2

> 1,6

> 1,2

> 0,8

> 0,4

> 0,3

> 0,2

> 60 > 3

> 80 > 4

> 40 > 2

> 20 > 1

> 15 > 0,75

> 10% > 0,5

(160%; 200%)

(60%; 100%)

(200%; 250%)

(100%; 130%)

> 250%

(130%; 160%)
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ZACH
ĘTY

Okres zwolnienia

Wysokość ulg podatkowych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

1996 – rok założenia 
2749 ha – powierzchnia 
390 – liczba inwestorów 
80 000 – nowe miejsca pracy 
36 mld zł – zainwestowany kapitał

ksse.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE
ZATRUDNIENIE < 50 

OBRÓT ≤ 10 MLN EUR
BILANS ROCZNY ≤ 10 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKRO
ZATRUDNIENIE < 10 
OBRÓT ≤ 2 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 2 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE 
ZATRUDNIENIE < 250 
OBRÓT ≤ 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 43 MLN EUR

ULGA PODATKOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE 
ZATRUDNIENIE ≥ 250 
OBRÓT > 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY > 43 MLN EUR

45%45% 55%55% 35% 45% do 25% do 35%

KOSZTÓW INWESTYCJI LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM CIT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”

1997 – rok założenia 
3774 ha – powierzchnia 
220 – liczba inwestorów 
53 500 – nowe miejsca pracy 
27 mld zł – zainwestowany kapitał

invest-park.com.pl

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie

Źródło: www.invest-park.com.pl, www.ksse.com.pl, czerwiec 2019 r.

12 lat dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy 
publicznej wynoszącą 35%
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Produkcja wyrobów z metali jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki województwa opolskiego. Odlew-
nictwo żelaza i metali kolorowych, obróbka metalu, produkcja narzędzi, konstrukcji nośnych ze stali, urządzeń, 
maszyn, a także zaawansowana automatyka wykorzystywana do sterowania tych urządzeń znajduje się w ofercie 
wielu firm w regionie.

Największą koncentrację przedsiębiorstw tego sektora można zaobserwować w pobliżu miejscowości: Ozimek, 
Zawadzkie, Chróścice, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Kluczbork, Opole i Brzeg. Struktura kapitałowa branży jest zróż-
nicowana. Na Opolszczyźnie funkcjonują firmy z udziałem kapitału zagranicznego, np. Marcegaglia, Adient lub 
Brökelmann Polska oraz firmy z udziałem wyłącznie kapitału krajowego, takie jak Rialex, Narzędziownia Pszenica 
i inne. Znaczna część firm koncentruje się na produkcji i konstrukcji maszyn głównie na eksport. 

Firmy działające w branży metalowej mogą liczyć na pomoc opolskich instytucji otoczenia biznesu. Są to m.in. 
Opolska Izba Gospodarcza, Loża Opolska Business Centre Club, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Izba Gospodarcza 
„Śląsk”, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Prze-
mysłowy, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Stowarzyszenie 
„Promocja Przedsiębiorczości”. 

Przemysł metalowy na Opolszczyźnie wykorzystuje rozwiniętą infrastrukturę kolejową i drogową, bogate lokalne 
zaplecze badawczo-edukacyjne, ugruntowane tradycje tej branży w tym wysoką kulturę pracy, a także na dogod-
ne położenie geograficzne w samym środku Europy, co upraszcza łańcuch logistyczny i obniża koszt transportu 
towaru do klientów.

Sektor  metalowy
w województwie 
opolskim



11

Przykłady firm 
z branży metalowej

namysłowski

brzeski

opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

głubczycki

Opole: APC Presmet, 
Art-Odlew, Brökelmann, 
Explomet, Famet, HFG, IFM 
Ecolink, Moviebird, PZ Stel-
mach, Turck, Esab, Kelvion, 
Kamex

Nyski: Celpa, EuroTrak Nysa, 
Fabryka Armatury Głuchołazy, 
Mega, Famad, Lutz Polska

Głubczycki: Galmet, Elektro-
met

Kędzierzyńsko-kozielski: A.Ber-
ger, Ceratizit , Damen, Magna, 
Mostostal Zabrze, Betafence, 
Kamet, Kofama

Opolski: Berliner Luft, MOJ 
Kuźnia Osowiec, MM Sys-
temy, Huta Małapanew, 
Armagor, Arotubi, Elsteel, 
Exlabesa, Esteves, KTR Kon-
strukcje Stalowe, Protec, 
Fermstal BFM

Kluczborski: Famur Famak, 
Ocynkownia Śląsk, Marce-
gaglia, Siegenia Aubi, Pi-
chon, Rialex, Protea

Oleski: Aludesign, Na-
rzędziownia Pszenica, 
Neapco, Nestro, Oras

Strzelecki: Bito, Energo-
Mechanik, Formopex, 
Gustav Wolf, Kuźnia Za-
wadzkie, Mubea, Wal-
cownia Rur Andrzej

Krapkowicki: Multiserwis, 
Niemeyer, POM

Namysłowski: Diehl Controls

Brzeski: Fabryka Puszek Skar-
bimierz, Grodkowskie Zakła-
dy Wyrobów Metalowych, 
Gniotpol Trailers, Meprozet



1212

A. Berger Polska Sp. z o.o.
A.Berger Polska Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej grupy Berger. Zakład w Polsce jest jednym z 10 zakładów 
grupy. Od ponad 60 lat firma zaopatruje klientów w wysokoprecyzyjne toczone, frezowane oraz szlifowane 
części, jak również gotowe do montażu podzespoły. Spółka od pewnego czasu zajmuje się również obróbką 
cieplną oraz hartowaniem indukcyjnym. Wytwarzane przez firmę części znajdują zastosowanie m.in. w sze-
rokiej gamie marek samochodów osobowych, ciężarowych, w lotnictwie i elektronarzędziach.

Produkty
Elementy toczone i frezowane.

Klienci
Branża motoryzacyjna, elektronarzędzi i inne.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, IAFT 16949.

ACO SiccaDania Sp. z o.o.
Firmę założono w 2013 r. jako filię ACO-Service, duńskiej firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem w za-
kresie tworzenia od podstaw instalacji technologicznych dla zakładów przemysłowych. Spółka w 2018 r. 
została przejęta przez konkurencyjną firmę, a od maja 2019 r. nosi nazwę ACO SiccaDania. Firma zatrudnia 
ponad 150 osób. Ma własne zaplecze produkcyjne o powierzchni 5700 m² i produkuje elementy przezna-
czone do montażu na budowie oraz kompletne urządzenia zgodnie z zamówieniem klienta.

Produkty/Usługi
Projektowanie, planowanie, produkcja i montaż instalacji zbiorników, linii technologicznych, systemów ruro-
wych, suszarni, wyparek, dozowników, obudów filtrów oraz wielu innych elementów linii procesowych, do-
stawa i montaż płyt termicznych oraz produktów termicznych.

Klienci
Branża spożywcza, mleczarska, chemiczna, farmaceutyczna, papiernicza.

Certyfikaty
EN ISO 3834-2, EN 1090-1.

Kontakt:
ul. Przyjaźni 47a, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 406 07 00
e-mail: info@aberger.pl
www.aberger.com

Kontakt:
ul. Mostowa 30, lok. 703
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 544 99 58
e-mail: info@aco-engineering.pl
www.aco-engineering.pl
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Aludesign S.A.
Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie projektowania, budowy form oraz produkcji 
i obróbki detali odlewanych ciśnieniowo z aluminium. Spółka od ponad 20 lat działa na rynku krajowym, 
realizuje również zamówienia z całej Europy. Firma oferuje pełen proces produkcyjny dla indywidualnych 
projektów według zapotrzebowania klienta.

Produkty
Formy do odlewania aluminium, elementy do form.

Klienci
Branże motoryzacyjna, medyczna, oświetleniowa, meblarska.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. Byczyńska 37,
46-310 Gorzów Śląski
tel.: +48 34 350 54 50
e-mail: info@aludesign.pl
www.aludesign.pl

APC Presmet Sp. z o.o.
Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji podzespołów i systemów dla firm produkcyjnych. 
Funkcjonuje od 1998 r. Po kilkuletniej przynależności do grupy APC Metalchem (1998–2001), firma 
jest obecnie odrębnym przedsiębiorstwem z kapitałem polskim. Kadra inżynierska i specjalistyczna APC 
PRESMET jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno w zakresie wykonawstwa, jak i montażu 
produkowanych elementów.

Produkty
Dennice, zbiorniki, kolumny reaktory, wentylatory przemysłowe, konstrukcje stalowe, silosy, kondensatory.

Klienci
Branża chemiczna, petrochemiczna, energetyczna, wydobywcza.

Certyfikaty
ISO 9001, PN-EN 1090-2+A1, ISO 3834-2,  PN-EN 13445-4, PN-EN 12925-5, PN-EN 13480-4.

Kontakt:
ul. Oświęcimska 122h, 
45-641 Opole  
tel.: +48 77 402 00 00, 609 541 150 
e-mail: presmet@presmet.com.pl  
www.presmet.pl
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Aro Tubi Components Poland Sp. z o.o.
Zakład w Ozimku jest oddziałem produkcyjnym włoskiego koncernu Grupporeco, który jest europejskim 
liderem w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży komponentów oraz akcesoriów z drutu i rurek metalowych, 
stosowanych w zmywarkach do naczyń i lodówkach do użytku domowego. Aro Tubi specjalizuje się w pro-
dukcji elementów aluminiowych z przeznaczeniem na potrzeby rynku AGD oraz automotive.

Produkty
Rury aluminiowe wyciskane i ciągnione w zwojach, kapilary aluminiowe, kosze do zmywarek, parowniki do 
lodówek.

Klienci
Producenci AGD, branża motoryzacyjna.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
Schodnia, ul. Ciepłownicza 9, 
46-040 Ozimek
tel.: +48 77 402 68 20
e-mail: info@arotubi.com.pl
www.grupporeco.eu
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Armagor S.A. – Zakład produkcyjny w Praszce
Firma jest producentem szerokiej gamy armatury wodnej i gazowej oraz armatury centralnego ogrzewania. 
Bogata oferta instalacyjna Armagoru ma zastosowanie w domowych instalacjach wodnych, parowych i ga-
zowych oraz przemyśle. Od 2009 r. Armagor jest częścią polskiej Grupy Armatura z siedzibą w Krakowie. 
Po zmianach organizacyjnych, zakład produkcyjny, pierwotnie ulokowany w Gorzowie Śląskim, znajduje się 
w Praszce. 

Produkty
Armatura wodna, armatura do centralnego ogrzewania, zawory hydrauliczne.

Klienci
Budownictwo, branża hydrauliczna, klienci indywidualni, hurtownie.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Fabryczna 37, 
46-320 Praszka 
tel.: +48 12 378 65 01 
e-mail: biuro@armagor.pl 
www.grupa-armatura.pl
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Art-Odlew Sp. z o.o.
Założona przez Wiktora Halupczoka Odlewnia Metali ART- ODLEW szczyci się już ponad 45-letnią tradycją 
w produkcji wyrobów z brązu, mosiądzu, aluminium oraz żeliwa. W miarę upływu czasu dwuosobowy skład 
rodzinny przekształcił się w prężnie działającą firmę, zatrudniającą obecnie 35 pracowników, z rynkami zby-
tu w kraju i Europie Zachodniej.

Produkty
Odlewnictwo artystyczne, przemysłowe, odlewnictwo produktów dla branży kamieniarskiej.

Klienci
Klienci instytucjonalni, przemysł.

Kontakt:
ul. Północna 20, 
45-805 Opole
tel.: +48 77 454 09 37
e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
www.art-odlew.pl

Berlinerluft Technik Sp. z o.o.
Niemiecka grupa Berlinerluft jest jednym z wiodących producentów w branży wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej. Oferuje produkty przeznaczone do regulowania klimatyzacji w pomieszczeniach. Wyroby firmy służą 
do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (do transportu, rozdziału i regulacji powietrza). Zakład produkcyjny 
w Niemodlinie jest jednym z trzech zakładów w Polsce należących do grupy. 

Produkty
Kanały wentylacyjne, kratki i nawiewniki, przepustnice, tłumiki hałasu, wentylatory.

Klienci
Branża przemysłowa, budownicza.

Certyfikaty
ISO 9001, certyfikat efektywności energetycznej RLT.

Kontakt: 
ul. Gościejowicka 4, 49-100 Niemodlin 
tel.: +48 77 402 36 00 
e-mail: niemodlin@berlinerluft.pl 
www.berlinerluft.pl

O
D

LEW
N

ICTW
O

W
EN

TYLACJA



1616

Bito Technika Magazynowa Sp. z o.o.
Firma koncentruje się na innowacyjnej technice magazynowej oraz opracowuje i produkuje – jako jeden 
z niewielu kompleksowych oferentów – systemy regałowe, pojemniki, systemy komisjonowania i transportu 
dla wszystkich branż. Zakład produkcyjny spółki, znajdujący się w Zimnej Wódce, uruchomiono na początku 
2019 r. Produkcja jest realizowana w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, takie jak w peł-
ni zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, które pozwalają stworzyć produkty o najwyższej 
jakości.

Produkty
Systemy regałów do składowania długich przedmiotów, systemy regałów do ładunku drobnicowego, syste-
my regałów do składowania palet.

Klienci
Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem oraz składowaniem produktów pochodzących z różnych branż.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Europejska 12,
47-143 Zimna Wódka
tel.: +48 77 541 79 00
e-mail: office.ujazd@bito.com
www.bito.com
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Betafence Sp. z o.o.
Firma jest częścią belgijskiej grupy Betafence, światowego lidera w produkcji i sprzedaży zabezpieczeń ze-
wnętrznych wykonanych z metalu. Oddział w Kotlarni jest jednym z ośmiu zakładów produkcyjnych we-
wnątrz grupy. Rozwiązania ogrodzeniowe dla klientów indywidualnych stanowią ok. 14% obrotu grupy, pro-
dukty dla różnych gałęzi przemysłu 24%, podczas gdy sektor klientów B2B jest odpowiedzialny za realizację 
ok. 58% obrotu rocznego. Zakłady produkcyjne w Polsce uruchomiono w 2005 r. i obecnie zatrudniają ok. 
170 pracowników. 

Produkty
Panele i siatki ogrodzeniowe, furtki i bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia tymczasowe.

Klienci
Klienci instytucjonalni, przemysł, klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt: 
ul. Dębowa 4, 
47-246 Kotlarnia 
tel.: + 48 77 406 22 00 
e-mail: info.poland@betafence.com 
www.betafence.pl
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Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Firma zajmuje się prefabrykacją profili aluminiowych otrzymywanych w wyniku extruzji. Obecnie zatrudnia 
ok. 120 osób. Do dyspozycji ma ponad 6000m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej. Prefabrykacja pro-
fili odbywa się na specjalistycznych maszynach i urządzeniach przeznaczonych do obróbki stopów aluminio-
wych. O jakość wyrobów dbają specjaliści w działach jakości, utrzymania ruchu, produkcji i inżynierii. Firma 
ciągle udoskonala i podnosi poziom technologiczny procesów obróbczych, zarówno poprzez wdrażanie no-
woczesnych technologii i systemów, jak i poprzez własne pomysły. 

Produkty/Usługi
Części i podzespoły wykonane z aluminium, usługi pomiarowe i badania powierzchni części mechanicznych.

Klienci
Branża motoryzacyjna, metalowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, IATF  16949.

Kontakt:
ul. Głogowska 41, 
45-315 Opole 
tel.: +48 77 410 66 37 
e-mail: broekelmann@broekelmann.com.pl 
www.knauf-interfer.de

Celpa S.A.
Firma ma ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwo zostało sprywa-
tyzowane w 2012 r., zaś większościowym udziałowcem została spółka Celpix Sp. z o.o. z Katowic. Główną 
działalność stanowi produkcja złożonych maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych dla przemysłu.

Produkty
Silosy do magazynowania materiałów sypkich, urządzenia do uzdatniania, zmiękczania i odgazowywania 
wody, konstrukcje stalowe hal przemysłowych, urządzenia do transportu mechanicznego i pneumatyczne-
go, instalacje odpylania i odsiarczania spalin, skraplacze, piece przemysłowe.

Klienci
Przemysł drzewny, chemiczny, energetyczny, odlewniczy.

Certyfikaty
ISO 3834-2, PN-EN 1090-1.

Kontakt:
ul. Fabryczna 3, 
48-316 Łambinowice
tel.: +48 77 434 36 50
e-mail: celpa@celpa.com.pl 
www.celpa.com.pl
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Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.
Firma należy do niderlandzkiej grupy Damen Shipyards, skupiającej ponad 30 stoczni na całym świecie. 
Grupa Damen zarządza dwoma stoczniami w Polsce: w Kędzierzynie-Koźlu i Gdyni. Spółka specjalizuje się 
w budowie w pełni lub częściowo wyposażonych statków i barek rzecznych. Oddzielną kategorię produktów 
stanowią zbiornikowce. Firma została założona w 1996 r. i obecnie zatrudnia ok. 150 pracowników.

Produkty
Statki i barki rzeczne, zbiornikowce.

Klienci
Armatorzy.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Stoczniowców 2, 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel.: +48 77 482 59 14 
e-mail: info@damenkozle.pl 
www.damenkozle.pl
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Ceratizit K-K Sp. z o.o.
To firma z wieloletnim stażem, która działa na rynku od 2003 r. Obecnie, w zakładzie w Kędzierzy-
nie-Koźlu zatrudnionych jest ok. 180 osób. Dzięki doświadczeniu i wykorzystaniu innowacyjnego 
know-how, firma jest w stanie dokładnie przeanalizować procesy produkcyjne u klientów i do-
starczając rozwiązania pod indywidualne potrzeby, pomóc osiągnąć najlepszą wydajność, jakość 
i dokładność.
Produkty
Precyzyjne narzędzia pełnowęglikowe i rozwiertaki, wiertła, gwintownice, frezy, głowice do plano-
wania.
Klienci
Branża automotive.
Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

1

FREZOWANIE BEZ ZBĘDNYCH DRGAŃ

Frezy asymetryczne

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

F054D - obróbka zgrubna
F054F - obróbka wykańczająca

F154D - z promieniem naroża

Kontakt: 
ul. Przyjaźni 47b,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 31 00
e-mail: info.k-k@ceratizit.com 
www.kometgroup.pl
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Elektromet – Zakład Urządzeń Grzewczych
Firma ma ponad 40-letnią tradycję. Jej działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży urządzeń tech-
niki grzewczej, energii odnawialnej oraz kotłów. Elektromet zaopatruje hurtownie na terenie kraju, które 
następnie zajmują się sprzedażą do końcowego użytkownika. Firma dostarcza swoje produkty na rynek 
krajowy oraz rynki Europy Zachodniej i Wschodniej. Zakład zatrudnia obecnie ok. 500 pracowników. 

Produkty/Usługi
Pompy ciepła do C.O oraz C.W.U, ogrzewacze, wymienniki oraz bufory ciepła w pojemnościach od 5 do 
10 000 litrów, kotły peletowe, biomasowe oraz na ekogroszek. Dodatkową działalnością jest transport mię-
dzynarodowy.

Klienci
Hurtownie, klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt: 
Gołuszowice 53, 
48-100 Głubczyce 
tel.: +48 77 471 08 10 
e-mail: handlowy@elektromet.com.pl 
www.elektromet.com.pl

Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
Grupa Diehl Controls zalicza się do firm specjalizujących się w dziedzinie projektowania i produkcji po-
dzespołów elektronicznych, komponentów systemowych i falowników napędowych dla przemysłu AGD. 
W 2000 r. firma rozpoczęła swoją działalność. Uruchomiono produkcję mechanicznych urządzeń sterują-
cych do pralek, a następnie programatorów do zmywarek i suszarek. Od 2002 r. zakład przystosowano do 
produkcji elektroniki, która początkowo odbywała się na jednej linii automatycznej. Od tego czasu spółka 
ciągle się rozwija, w 2017 r. wybudowała nową halę produkcyjną, która pozwoliła zwiększyć moce przero-
bowe. Zakład zatrudnia ok. 1200 osób i produkuje ok. 15 mln gotowych elektronicznych wyrobów rocznie.

Produkty
Urządzenia sterujące do AGD.

Klienci
Producenci AGD.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Pułaskiego 6,
46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 73 00
e-mail: info-dcp@diehl.com
www.diehl.com
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Elsteel Poland Sp. z o.o.
Firma należy do duńskiej grupy Elsteel, jednego ze światowych liderów w produkcji infrastruktury szafowej 
do branży elektrycznej. Grupa koncentruje się na stworzeniu kompleksowej oferty dla różnych segmen-
tów rynku: od najmniejszej szafy z bezpiecznikami po złożone terminale dystrybucyjne. Zakład produkcyjny 
w Ozimku założono w 2000 r. i obecnie zatrudnia ok. 100 pracowników. Produkty wytwarzane w polskim 
zakładzie przeznaczone są głównie na rynek europejski, do Libii oraz Izraela.

Produkty
Szafy modułowe, szafy spawane, szafy typu „super frame”, szafy specjalnego przeznaczenia.

Klienci
Energetyka, automatyka, zakłady produkcyjne, duże obiekty handlowe.

Certyfikaty
RoHS, ISO 9001.

Kontakt:
ul. Słowackiego 5, 
46-040 Ozimek 
tel.: +48 601 599 253 
e-mail: elsteel@elsteel.pl 
www.elsteel.com

Energo–Mechanik Sp. z o.o.
Firma działa na rynku od 1956 r. specjalizując się w dostawie maszyn i urządzeń dla energetyki cieplnej 
oraz górnictwa. Ofertą dla energetyki jest produkcja, montaż i naprawa urządzeń towarzyszących kotłom 
energetycznym. Dla górnictwa węgla i rud miedzi firma wytwarza, modernizuje i remontuje lokomotywy 
kopalniane, kołowroty oraz inne urządzenia transportowe. Firma ma uprawnienia do wytwarzania, montażu 
i napraw konstrukcji stalowych klasy 1-3. 

Produkty/Usługi
Kotły, obróbka stali, lokomotywy dla górnictwa.

Klienci
Branża energetyczna, górnicza.

Certyfikaty
ISO 9001.

Lokomotywa przewodowa dołowa Ld-31EM jest przeznaczona do 
prac transportowych i przewozowych w podziemnych przestrze-
niach zagrożonych stopniem „a”. Lokomotywa posiada zwartą, 
monolityczną konstrukcję z kabiną maszynisty umiejscowioną 
w środkowej części maszyny. Kabina jest zaprojektowana w spo-
sób zapewniający zgodność z wymogami dotyczącymi ergonomii 
przestrzeni pracy maszynisty

W lokomotywie zastosowano nowoczesny silnik bezszczotkowy 
z magnesami trwałymi, co w istotny sposób wpływa na poprawę pa-
rametrów ruchowych lokomotywy, w tym zwiększenie siły uciągu. 
Do regulacji prędkości oraz zmiany kierunku jazdy zastosowano 
przekształtniki energoelektroniczne. Silniki mogą pracować w pa-
rze lub pojedynczo. Dzięki temu w razie awarii jednego napędu, 
lokomotywa pozostaje sprawna.

Lokomotywa Ld-31EM posiada proporcjonalne hamulce główne 
(hamowanie silnikami) oraz hamulec awaryjno-postojowy wy-
zwalany energią siłowników sprężynowych. Lokomotywa posia-
da system czuwania nad sprawnością maszynisty, który w razie 
zasłabnięcia operatora spowoduje zatrzymanie maszyny. System 
sterowania posiada możliwość monitorowania i zapisu wybranych 
parametrów pracy oraz zawiera system blokad, wymagany przez 
obowiązujące przepisy

Obwody główne zasilane są napięciem 250V DC z sieci przewo-
dowej, natomiast obwody sterowania, oświetlenia i diagnostyki 
napięciem 12V DC z sieci przewodowej lub akumulatora Oprócz 
sterowania lokalnego, do sterowania w obrębie stacji załadowczej 
lub wywrotu, przewidziano możliwość sterowania radiowego.

DANE TECHNICZNE
Prędkość jazdy do 5 m/s
Najmniejszy promień 
krzywizny toru (łuku)  19 m
Długość między zderzakami  5 800 mm
Szerokość 1 200 (tor od 600 do 750)
    1 350 (tor do 900)
Wysokość lokomotywy 1 700 mm
Siła uciągu (na haku) 
na torze posypanym piaskiem  do 38 kN ±10%
Masa lokomotywy do 14 000 kg
Moc   2x60 KW
Napięcie w sieci trakcyjnej 250V DC

CERTYFIKAT - badania typu WE KOMAG/07/MD/ST/92

ZALETY
-  zwarta i modułowa budowa ułatwiająca wszelkie prace 
 transportowe i manewrowe w podziemnych wyrobiskach
-  nowoczesne ergonomiczne sterowanie elektropneumatyczne 
-  szybki i elastycznie działający serwis
-  możliwość dostosowania konstrukcji i wyposażenia 
 do wymagań konkretnego odbiorcy

Projekt realizowany wspólnie z ITG KOMAG

Lokomotywa 
przewodowa 
Ld-31EM

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wersja 2013.02

ENERGO MECHANIK Sp. z o.o.
PL 47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 73

tel.  +48 77 461 32  51
fax  +48 77 461 20 63

biuro@energomechanik.pl
www.energomechanik.pl

Kontakt: 
ul. Krakowska 73, 
47-100 Strzelce Opolskie 
tel.: +48 77 461 32 51 
e-mail: biuro@energomechanik.pl  
www.energomechanik.pl
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Esteves-Dwd Polska Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w produkcji ciągadeł i innych narzędzi diamentowych do produkcji różnego rodzaju 
drutu. Spółka oferuje ciągadła wyprodukowane z diamentu naturalnego i syntetycznego (monokrystalicz-
nego lub polikrystalicznego) o właściwościach dostosowanych do drutów wykonanych z miedzi, stali, alu-
minium i innych. Firma zapewnia także wsparcie techniczne przy wyborze odpowiedniego produktu, jego 
eksploatacji, jak i wykorzystania po zużyciu. Dział regeneracji oferuje wykonanie analizy i odbudowy pożą-
danej geometrii narzędzia.

Produkty
Ciągadła do wytwarzania drutów.

Klienci
Producenci drutu.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
Zagwiździe, ul. Murowska 35b, 
46-030 Murów 
tel.: + 48 77 421 43 06 
e-mail: office@estevesgroup.com.pl 
www.estevesgroup.com.pl

Euro-Trak-Nysa Krystyna Fułat
Firma powstała w 1995 r. i specjalizuje się w dystrybucji komponentów z branży hydrauliki siłowej. Współ-
pracuje z wiodącymi światowymi firmami. Firma obecnie zatrudnia ok. 20 pracowników.

Produkty
Kompresory śrubowe, podzespoły hydrauliczne, siłowniki wywrotu, żurawie samochodowe, siłowniki hy-
drauliczne.

Klienci 
Branża transportowa, budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
Goświnowice, ul. Nyska 49, 
48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 62 41
e-mail: biuro@etn.pl
www.etn.pl
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Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o.o.
Firma należy do międzynarodowej grupy Exlabesa i działa w branży obróbki aluminium. Polski zakład oferuje 
nowoczesny i w pełni zintegrowany zakres produktów do wykonywania konstrukcji aluminiowo-szklanych. 
Zakład w Tułowicach uruchomiono w 2008 r. Obecnie zatrudnia ok. 60 pracowników.

Produkty
Profile aluminiowe.

Klienci
Branża motoryzacyjna, budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. Porcelitowa 4, 
49-130 Tułowice 
tel.: +48 77 460 02 50 
e-mail: przemysl@exlabesa.pl 
pl.exlabesa.com
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Explomet Sp. J.
Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet powstał w 1990 r. i koncentruje się na rozwoju tech-
nologii wybuchowej obróbki metali. Jest jedynym wytwórcą w Polsce stosującym taką technologię na ska-
lę przemysłową. Dysponuje odpowiednim poligonem do stosowania ładunków wybuchowych do 1500 kg 
masy. Firma uzupełnia proces produkcyjny konwencjonalnymi technologiami kształtowania metali, takimi 
jak obróbka cieplna, walcowanie, tłoczenie, spawanie, polerowanie i inne. 

Produkty
Komponenty metalowe do przemysłowych urządzeń i maszyn.

Klienci
Branża przemysłowa, energetyczna i inne.

Certyfikaty
ISO 9001, AD-2000 W0-W8, PN-EN-13445-2, 
ASME SA-263, ASME SA-264, ASME SA-265, 
ASTM B-432, ASTM B-898, ASME SA-578.

Kontakt: 
ul. Oświęcimska 100h, 
45-641 Opole
tel.: +48 77 451 78 17 
e-mail: biuro@explomet.pl 
www.explomet.pl
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Fabryka Armatur Głuchołazy S.A.
Firma od 1919 r. zajmuje się produkcją armatur przemysłowych i zajmuje ważną pozycję na rynku pod 
względem asortymentu zgodnego z normami PN (Polska Norma), ISO, EN, DIN, ANSI, BS, JIS i innymi. Fa-
bryka specjalizuje się w dostarczaniu armatury przeznaczonej do zastosowania w instalacjach o następują-
cych parametrach eksploatacyjnych: ciśnienie nominalne: 0,6÷50,0 MPa, temperatura przepływu czynnika 
min: -196 °C, max: +650 °C, średnica przelotów DN: 4÷400 mm. Fabryka zatrudnia ok. 140 pracowników.

Produkty
Zawory zaporowe, zawory zwrotne, inne zawory.

Klienci
Branża energetyczna, petrochemiczna, chemiczna i inne.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Kontakt:
ul. Wrocławska 1a, 
48-340 Głuchołazy  
tel.: +48 77 439 19 44 
e-mail: fag@fagsa.com.pl  
www.fagsa.com.pl

Fabryka Puszek Skarbimierz Polska Sp. z o.o. 
Firma działa od 2010 r. i jest częścią niemieckiej grupy Blechwarenfabrik Limburg GmbH, specjalizującej się 
produkcji opakowań blaszanych już od 140 lat. Produkcję w Skarbimierzu rozpoczęła w 2011 r. Firma dyspo-
nuje bogatym zapleczem technicznym  oraz intelektualnym dotyczącym produkcji opakowań metalowych. 

Produkty
Opakowania stożkowe, puszki, kanistry, opakowania cylindryczne, korki blaszane do butelek ze szkła oraz 
wiadra.

Klienci
Branża spożywcza, branża chemiczna, branża opakowaniowa.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Smaków 4, 
49-318 Skarbimierz Osiedle  
tel.: +48 77 307 02 23 
e-mail: info@fps-polska.pl 
www.fps-polska.pl
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FAM S.A. Zakład Opole
Zakład wywodzi się z dawnej ocynkowni ogniowej występującej pod nazwą firmy Ocynkownia „Mostostal-
-Met” Sp. z o.o. powstałej w 1995 r. Następnie w 2012 r. w wyniku reorganizacji grupy kapitałowej do której 
należał i połączenia z  firmą Mostostal, ocynkownia stała się jej odziałem. Od grudnia 2017 r. odział w Opolu 
stał się częścią struktury organizacyjnej  przedsiębiorstwa FAM S.A. Od samego początku istnienia zakładu 
podstawowym profilem jego działalności jest świadczenie usług cynkowania ogniowego. W 2010 r. spółka 
wzbogaciła swoją ofertę o produkcję i sprzedaż elementów metalowych zabezpieczeń drogowych. 

Produkty/Usługi
Bariery drogowe, cynkowanie wyrobów stalowych, cynkowanie powłok. 

Klienci
Branża chemiczna, spożywcza, farmaceutyczna, energetyczna, budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Odrzańska 20,
45-644 Opole
tel.: +48 77 456 24 00
e-mail: opole@cynkownie.eu 
www.famgk.pl 
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Famad Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń związanych z technologią klejenia, obróbki i uszlachetniania 
drewna. Ma sprzęt do łączenia elementów drewnianych na długość, prasy hydrauliczne do klejenia elemen-
tów drewnianych na grubość oraz prasy do klejenia blatów i deski parkietowej. Wszystkie urządzenia mają 
deklaracje zgodności CE i są zgodne z europejską Dyrektywą Maszynową. 

Produkty
Linie technologiczne, maszyny do nanoszenia kleju, maszyny do nakładania lakieru, szczotkarki i szlifierki, 
urządzenia montażowe, maszyny do klejenia elementów drewna, maszyny do cięcia.

Klienci
Branża przetwórstwa drewna.
Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt: 
ul. Wojska Polskiego 28, 
48-370 Paczków 
tel.: +48 77 439 00 70 
e-mail: famad@famad.com.pl 
www.famad.com.pl
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Famet S.A.
Firma ma ponad 60-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji aparatury procesowej, maszyn i urzą-
dzeń przeznaczonych dla przemysłu w Polsce i za granicą. Famet specjalizuje się również w produkcji na dużą 
skalę podzespołów, części i komponentów do maszyn budowlanych dla wielu czołowych producentów m.in. 
w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Hiszpanii. 

Produkty/Usługi
Chłodnice powietrzne, rury bimetalowe żebrowane, komponenty elektrowni wiatrowych i generatorów, wy-
mienniki ciepła, kondensatory pary, filtry gazu. Konsultacje i doradztwo techniczne, nadzór nad montażem 
i uruchomieniem, serwis i dostawa części zamiennych. 

Klienci
Branża produkcji przemysłowej.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Famur Famak S.A.
Firma jest producentem urządzeń transportowo-dźwigowych i działa na rynku krajowym i zagranicznym 
od ponad 60 lat. Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i pro-
dukcji urządzeń. Firma wykonuje maszyny i urządzenia oparte na własnych projektach oraz według indywi-
dualnych wymagań klienta.

Produkty/Usługi
Urządzenia dźwignicowe i żurawie, urządzenia przeładunkowe, urządzenia na platformy wiertnicze, wyko-
nywanie ekspertyz.

Klienci
Branża energetyczna, górnicza, hutnicza, stoczniowa, offshore.

Certyftkaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Kontakt:
ul. Szkolna 15a, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 
tel.: +48 77 405 20 00  
e-mail: office@famet.com.pl 
www.famet.com.pl

Kontakt:
ul. Fabryczna 5, 
46-200 Kluczbork 
tel.: +48 77 447 71 00 
e-mail: famak@famak.com.pl 
www.famak.com.pl
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Fermstal-BFM Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w wykonawstwie lekkich i ciężkich konstrukcji stalowych oraz elementów konstruk-
cyjnych. Potencjał zakładu stanowią: wykwalifikowana załoga, zdolność produkcyjna na poziomie 250 ton 
miesięcznie, hale o powierzchni 15 000 m kw. oraz park maszynowy.

Produkty
Obudowy elektrofiltrów, filtrów modułowych i tkaninowych; urządzenia związane z ochroną środowiska, 
zbiorniki, dyfuzory, elementy i obudowy do kruszarek, stalowe konstrukcje budowlane, przewody rurowe 
i kanały, ramy przyczep i dźwigów, schody, podesty i barierki, obudowy wentylatorów.

Klienci
Przemysł energetyczny, chemiczny, ochrony środowiska, budowlany i inne.

Certyftkaty
PN-EN 729-2, PN-EN 288-3, PN EN-288-1, PN EN-1418.

Formopex Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych. Należy do grupy Adamietz. Przed-
siębiorstwo rozpoczęło działalność w kwietniu 2010 r. Podstawową działalnością jest produkcja konstrukcji 
stalowych ze stali węglowych oraz ich montaż na placach budowy. Doświadczenie personelu oraz organiza-
cja prac warsztatowych zapewniają profesjonalne metody prefabrykacji konstrukcji stalowych z blachy oraz 
z kształtowników.

Produkty
Konstrukcje stalowe ze stali węglowej, konstrukcje stalowe maszynowe, w tym dźwigary suwnic, urządzenia 
wspomagające procesy spawalnicze itp., konstrukcje stalowe o specjalnym przeznaczeniu np. dla energety-
ki, hydrauliki siłowej.

Klienci
Branża energetyczna, przemysłowa.

Certyfikaty
EN 1090-2, ISO 3834-2, EN 15085-2.

Kontakt:
ul. Opolska 39, 
49-100 Niemodlin
tel.:/fax: +48 77 460 65 53
e-mail: sekretariat@fermstal-bfm.eu
www.fermstal-bfm.eu

Kontakt: 
ul. Braci Prankel 1, 
47-100 Strzelce Opolskie 
tel.: +48 77 461 32 63 
e-mail: sekretariat@formopex.pl 
www.formopex.pl
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Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Firma działa na polskim rynku od 30 lat. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń termotechnicz-
nych oraz ich podzespołów. Spółka tworzy kompletne rozwiązania grzewcze, które mają być w pierwszej 
kolejności ekologiczne. Zatrudnia ponad 700 osób, a produkcja odbywa się w halach o powierzchni ponad 
25 tys. m².

Produkty
Elektryczne ogrzewacze wody, bojlery do centralnego ogrzewania, wymienniki biwalentne, kombinowane 
zbiorniki akumulacji ciepła, zbiorniki buforowe, ekologiczne kotły c.o. na ekogroszek, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła.

Klienci
Branża ciepłownicza, budowlana, klienci indywidualni.

Certyftkaty
PN-EN 303-5, PN-EN 16147, PN-EN 12102-1, PN-EN ISO 9806.

Gniotpol Trailers Sp. z o.o.
Firma jest jednym z czołowych polskich producentów przyczep i zabudów samochodów ciężarowych. Po-
tencjał produkcyjny w ilości 1200 jednostek transportowych rocznie realizowany jest w dwóch zakładach 
w Malni i Kurzniach, gdzie zatrudnienie sięga 200 osób. Głównym produktem są najlżejsze w Europie zesta-
wy przestrzenne, będące filarem eksportu na rynki zachodnie. 

Produkty
Kubaturowe zestawy dalekobieżne od 12-40 ton DMC, przyczepy i naczepy specjalistyczne, indywidualne 
jednostki transportowe.

Klienci
Firmy transportowe, dealerzy samochodów ciężarowych, firmy produkcyjne z własnym taborem transpor-
towym.

Certyfikaty
ISO 9001, AQUAP 2110.

Kontakt:
ul. Raciborska 36, 
48-100 Głubczyce 
tel.: +48 77 403 45 00  
e-mail: galmet@galmet.com.pl 
www.galmet.com.pl

Kontakt: 
ul. Stawowa 12, 
46-037 Kurznie
tel.: +48 77 469 71 01
e-mail: gniotpol@gniotpol.pl
www.gniotpol.pl
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Gustav Wolf Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo powstało w 1887 r. Zajmuje się produkcją drutu oraz lin do wind i dźwigów. Z małej lokal-
nej fabryki rozwinęło się w międzynarodową korporację, która ma swoje zakłady na terenie sześciu państw, 
w których zatrudnia ponad 800 osób. Teraz dzięki fabryce zlokalizowanej w Zimnej Wódce firma zwiększy 
produkcję drutu potrzebnego do produkcji opon.

Produkty
Drut do opon.

Klienci
Producenci opon.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Amerykańska 1,
47-143 Zimna Wódka
tel.: +48 61 870 83 76
e-mail: info@amis.com.pl
www.gustav-wolf.com
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Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
Firma produkuje sprzęt przeciwpożarowy. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz systematycz-
nie inwestuje w badania i rozwój. Stawia na wykorzystanie materiałów wysokiej klasy, wdrażanie innowacji 
oraz certyfikację w uznanych jednostkach certyfikujących. 

Produkty/Usługi
Butle gazowe, zbiorniki LPG, przenośny sprzęt przeciwpożarowy, usługi w zakresie malowania proszkowe-
go, obróbki skrawaniem, tłoczenia, zwijania i gięcia blachy.

Klienci
Branża budowlana, zakłady produkcyjne, obiekty usługowe.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Wrocławska 59, 
49-200 Grodków 
tel.: +48 77 415 52 71-6  
e-mail: gzwm@gzwm.com.pl 
www.gzwm.com.pl
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HFG Polska Sp. z o.o.
HFG Polska Sp. z o.o. to oddział holenderskiej grupy Heerema Group, która jest światowym liderem w pro-
jektowaniu i wykonywaniu platform olejowo-gazowych oraz stacji HDV dla farm wiatrowych. Grupa ma 
swoje oddziały w Wielkiej Brytanii oraz Holandii zatrudniając łącznie ponad 1000 osób. HFG Polska rozpo-
częła działalność w 2008 r. w przemysłowej dzielnicy miasta Opola - Metalchem. Powstały w 2013 r. nowy 
zakład produkcyjny, zachowuje normy najwyższej jakości produkcji i zasad bezpieczeństwa jakie obowiązują 
w przemyśle energetycznym, a pracownicy firmy to wykwalifikowani specjaliści szkoleni wg wysokich stan-
dardów Heerema Group i branży off-shore.

Produkty
Elementy platform wiertniczych.

Klienci
Branża wydobywcza i energetyczna.

Certyfikaty
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, EN 1090-1.

Kontakt:
ul. Berylowa 2, 
45-641 Opole  
tel.: +48 77 548 80 00 
e-mail: opole@hfg-heerema.com 
www.hfg.heerema.com

Huta Małapanew Sp. z o.o.
Firma istnieje od 2001 r. i kontynuje działalność Huty Małapanew w Ozimku. Jest jednym z największych 
w Polsce producentów odlewów staliwnych. Odlewy wytwarzane są z ok. 200 gatunków staliw i żeliw we-
dług norm: PN/EN, DIN, ASTM, GOST, BS lub w oparciu o inne wymagania zamawiającego. Ciężar pojedyn-
czego odlewu surowego może wynosić od 5 do 12 000 kg. 

Produkty
Odlewy surowe i obrobione, walce hutnicze, części do maszyn (koła jezdne suwnic, osprzęt walcowniczy), 
odlewy specjalistyczne na miarę według specyfikacji i projektu klienta.

Klienci
Przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł cementowo-wapienniczy, maszynowy, energetyka.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-EN 17025, EN 15085-2.

Kontakt:
ul. Kolejowa 1, 
46-040 Ozimek 
tel.: +48 77 401 85 00 
e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl 
www.malapanew.com.pl
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Kamet S.A.
Kamet jest polską spółką akcyjną, mającą siedzibę w Reńskiej Wsi. Firma rozpoczęła działalność w 2002 r. 
Firma produkuje lekkie konstrukcje z aluminium i stali nierdzewnej. Większość produkcji jest eksportowana 
do: Niemiec, Szwecji, Finlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Turcji czy Holandii.

Produkty
Klapy autobusowe, zbiorniki paliwowe, zbiorniki ekspansyjne, konstrukcje aluminiowe.

Klienci
Branża motoryzacyjna, metalowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, ISO 15085, DIN 6701.

ifm ecolink Sp. z o.o.
Firma jest polskim oddziałem międzynarodowego koncernu IFM, działającego w branży automatyki. Za-
kład uruchomiono w Opolu, w 2012 r. na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ifm ecolink podpisała 
w 2013 r. umowę o współpracy z Politechniką Opolską w zakresie badań naukowych, praktyk i staży dla 
studentów oraz pracowników naukowych. W Opolu, oprócz produkcji, funkcjonuje również dział badawczo-
-rozwojowy, który zajmuje się badaniami i opracowywaniem nowych produktów. Obecnie w fabryce pracuje 
500 osób.

Produkty
Czujniki, układy sterowania.

Klienci
Branża produkcyjna, motoryzacyjna, ochrony środowiska, energetyczna i inne.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ATEX.

Kontakt:
ul. Północna 6, 
45-805 Opole 
tel.: +48 77 445 70 00 
e-mail: info.pl@ifm.com 
www.ifm.com

Kontakt: 
ul. Reński Koniec 14, 
47-208 Reńska Wieś 
tel.: +48 77 482 70 58 
e-mail: biuro@kametsa.eu 
www.kametsa.eu
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Kamex Sp. z o.o.
Firma powstała w 1993 r. jako firma współpracująca z niemieckim partnerem w zakresie produkcji części 
i zespołów maszyn dla przemysłu górniczego. Wyroby wytwarzane przez firmę eksportowane są głównie 
do Niemiec. Inne rynki zagraniczne to: Chiny, Australia, Holandia, Francja, Czechy, Rosja i Meksyk. Firma 
zatrudnia ok. 130 pracowników.

Produkty/Usługi
Stojaki i siłowniki hydrauliczne, regeneracja podzespołów mechanicznych, usługi spawalnicze, usługi obrób-
ki metali skrawaniem.

Klienci
Branża górnicza i mechaniczna.

Certyfikaty
ISO 9001, DIN EN 1804-2.

Kelvion Sp. z o.o.
Kelvion (dawniej GEA Technika Cieplna Sp. z o.o.) produkuje wysokosprawne wymienniki ciepła dla przemy-
słu w oparciu o rury eliptyczne cynkowane ogniowo. Zwarta, zunifikowana konstrukcja wysokosprawnych 
wymienników ciepła pozwala stosować je jako łatwe w zabudowie komponenty instalacji grzewczych, su-
szarniczych, technologicznych i innych. Stosowane materiały: stal węglowa, stal nierdzewna. Moce produk-
cyjne zakładu: 5000 szt. wymienników ciepła rocznie. 

Produkty
Nagrzewnice powietrza parowe/olejowe/wodne, ekonomizery, chłodnice wentylatorowe, wymienniki 
płaszczowo-rurowe.

Klienci
Branża przemysłowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Wschodnia 22,  
45-449 Opole  
tel.: +48 77 403 12 81 
e-mail: biuro@kamex.opole.pl 
www.kamex.opole.pl

Kontakt: 
ul. Kobaltowa 2, 
45-641 Opole 
tel.: +48 77 402 00 50  
e-mail: opole@kelvion.com 
www.kelvion.com
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Kofama Koźle S.A.
Firma od ponad 50 lat specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach 
przemysłu. Firma pracuje na podstawie dokumentacji własnej, jak również powierzonej przez zamawiające-
go. Służy doradztwem technicznym oraz może zapewnić pełną obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwa-
rancyjną.

Produkty/Usługi
Maszyny i urządzenia według specyfikacji klienta oraz według samodzielnie opracowanego projektu. Spa-
wanie, obróbka skrawaniem.

Klienci
Branża motoryzacyjna, górnicza, drzewna, energetyczna.

Certyfikaty
ISO 9001, EN 287 ISO 9001, PN-EN 1090-1, ISO 3834-2.

Kontakt:
ul. Portowa 47, 
47-205 Kędzierzyn Koźle  
tel.: +48 77 446 11 40  
e-mail: kofama@kofama.com.pl 
www.kofama.com.pl
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KMC Global Europe Sp. z o.o.
Spółka jest projektantem i producentem systemów opartych na technice wibracyjnej. Jej urządzenia pozwa-
lają na transport technologiczny, przesiewanie oraz sortowanie materiałów sypkich i kawałkowych dla każ-
dej gałęzi przemysłu. Spółka współpracuje od lat z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą opracowując 
nowe produkty i rozwiązania. Należy do grupy KMC Global.

Produkty
Przesiewacze, przenośniki, podnośniki, podajniki, dozowniki, stanowiska i węzły technologiczne, wozy zała-
dowcze, kraty i stoły wibracyjne, kruszarki młotkowe.

Klienci
Przedsiębiorstwa z wszystkich branż, w których mamy do czynienia z transportem technologicznym, segre-
gacją i procesowaniem materiałów sypkich oraz kawałkowych.

Certyfikaty
ISO 9001, PN-ISO 1807, ISO 12100, EN ISO 12100-1, 
EN ISO 12100-2, EN ISO 141211.

Kontakt: 
ul. Niemodlińska 89,
45-864 Opole
tel.: +48 77 402 40 15-7
e-mail: biuro@ovibra.eu
www.ovibra.com.pl
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KTR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. 
Podstawą działalności firmy jest obróbka stali i blach oraz realizacja konstrukcji nośnych. Spółka ma precy-
zyjną maszynę do termicznego cięcia plazmą o wysokiej koncentracji strumienia plazmy. Firma jest jednym 
z wiodących przedsiębiorstw w regionie w dziedzinie obróbki blach. Główną część produkcji przedsiębior-
stwa stanowią zbiorniki stalowe dla potrzeb hydrauliki siłowej. Oprócz produkcji zbiorników i wanien olejo-
wych, zakład zajmuje się wytwarzaniem szerokiej gamy konstrukcji z blach, profili i rur. 

Produkty
Ramy fundamentowe pod maszyny i urządzenia, łoża maszyn z zintegrowanymi zbiornikami oleju lub bez, 
stojaki, statywy, elementy konstrukcji wsporczych reklam, billboardów.

Klienci
Producenci urządzeń i maszyn, branża reklamowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Kolejowa 1, 
46-040 Ozimek 
tel.: +48 77 402 68 50 
e-mail: ktr-ks@ktr.com  
www.ks.ktr.com

Kuźnia Zawadzkie Sp. z o. o.
Firma specjalizuje się w produkcji odkuwek matrycowych. Wykwalifikowana kadra techniczna, doświadcze-
nie pracowników oraz tradycja związana z istnieniem kuźni w Zawadzkiem pozwoliły spółce na osiągnięcie 
stabilnej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym. Firma prowadzi działalność produkcyjną w dwóch ha-
lach. Na wyposażeniu znajdują się następujące młoty grubotrzonowe: MPM 31 500 B (10 T), MPM 16 000 
B (5 T), MPM 10 000 B (3 T).

Produkty
Elementy kute do rozjazdów kolejowych, elementy hydrauliki siłowej, haki do dźwignic, kowadła, odkuwki 
dla przemysłu lotniczego, tarcze kół zębatych, elementy przekładni mechanicznych.

Klienci
Branża górnicza, kolejowa, przemysł maszynowy.

Certyfikaty
DNV, ISO 9001.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 6a, 
47-120 Zawadzkie  
tel.: +48 77 461 62 28 
e-mail: biuro@kuznia-zawadzkie.pl 
www.kuznia-zawadzkie.pl
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Magna Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu Magna Automotive, specjalizującego się w podwykonaw-
stwie dla czołowych producentów motoryzacyjnych. Zakład w Kędzierzynie-Koźlu specjalizuje się w zakre-
sie odlewnictwa metali lekkich. Został uruchomiony w 2000 r. i obecnie zatrudnia ok. 250 pracowników.
Produkty
Podzespoły wykonane z aluminium.
Klienci
Branża motoryzacyjna.
Certyfikaty
ISO 9001, IATF 16949, ISO 50001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle  
tel.: +48 77 545 00 00 
e-mail: rekrutacja.cc@cosma.com 
www.magna.com
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Lutz Polska Sp. z o.o.
Firma jest spółką zależną Grupy Lutz. Specjalizuje się w produkcji ostrz do zastosowań przemysłowych 
i domowych. Asortyment produkcyjny przekracza 500 pozycji – od prostych ostrz do noży domowych, aż 
po specjalne ostrza wykonane z metali utwardzonych według wymagań klienta. Oddział polski założono 
w 2007 r., obecnie zatrudnia ok. 30 pracowników. Firma Lutz to niemiecka firma rodzinna. 

Produkty
Ostrza łamane, ostrza dla dekarzy, ostrza do cięcia folii, ostrza z metali utwardzonych, inne ostrza.

Klienci
Branża budowlana, medyczna, motoryzacyjna, rzemiosło.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 13485, ISO 50001.

Kontakt: 
Domaszkowice 25, 
48-303 Nysa 
tel.: +48 77 435 99 00 
e-mail: info@lutz-blades.pl 
www.lutz-blades.com
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Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
Marcegaglia to jeden ze światowych liderów sektora obróbki stali, wywodzący się z Włoch. Zakład pro-
dukcyjny w Kluczborku uruchomiono w 2010 r. Specjalizuje się głównie w produkcji rur ze stali węglowej. 
Na terenie zakładu jest także magazyn pełniący rolę głównego węzła logistycznego dla grupy w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Drugi zakład w Praszce rozpoczął działalność w 2007 r. od produkcji izolowanych 
płyt warstwowych ściennych i dachowych. Produkuje także wymienniki ciepła dla różnych branż oraz części 
przeznaczone dla sektora AGD.

Produkty
Rury, profile, taśmy i blachy, płyty warstwowe.

Klienci
Branża budowlana, ciepłownicza, motoryzacyjna, AGD i inne.

Certyfikaty
OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, 
ISO 3834-2.

Kontakt:
Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 1,
46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 459 82 00
e-mail: kluczbork@marcegaglia.com
www.marcegaglia.pl

Mega Sp. z o.o.
Firma jest jednym z czołowych polskich producentów naczep samowyładowczych (wywrotek) i naczep 
skrzyniowych, wykonuje usługi montażowe naczep oraz hydrauliki siłowej na samochodach transporto-
wych oraz prowadzi serwis pojazdów użytkowych. Wydział Konstrukcji Stalowych wykonuje także elementy 
dźwigów dla przemysłu okrętowego. Od 2017 r. firma wchodzi w skład grupy Benalu. Zakład zatrudnia ok. 
150 osób.

Produkty/Usługi
Naczepy samochodowe, przyczepy samochodowe, zabudowy ładownicze pojazdów, usługi obróbki mecha-
nicznej metali.

Klienci
Branża motoryzacyjna, okrętowa.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Piłsudskiego 55, 
48-303 Nysa 
tel.: +48 77 449 40 30 
e-mail: sekretariat@mega-nysa.pl 
www.mega-nysa.pl
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Moj S.A. 
Oddział Kuźnia Osowiec
Firma jako podmiot prywatny działa od 1991 r., a wcześniej funkcjonowała jako państwowa Fabryka Wyro-
bów Metalowych. Działalność skupia się na produkcji odkuwek matrycowych. W latach 2005-2008 prze-
prowadzono inwestycje w obszarze nowych technologii i projektowania, co znacznie usprawniło proces 
produkcyjny. Zakupiono nowe maszyny, m.in. śrutownicę, prasę kolanową, dwie nagrzewnice indukcyjne, 
dwa centra frezarskie CNC, kompresor śrubowy, a także nowe oprogramowania CAD/CAM.

Produkty/Usługi
Odkuwki, wykonanie oraz regeneracja narzędzi, śrutowanie.

Klienci
Branża transportowa, górnicza, kolejowa i energetyczna.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Fabryczna 1, 
46-023 Osowiec k/Opola 
tel.: +48 77 421 24 20 
e-mail: biuro@fwmosowiec.pl 
www.fwmosowiec.pl
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Meprozet Sp. z o.o. – Brzeska Fabryka Pomp i Armatury
Firma specjalizuje się w produkcji m.in. pomp do ścieków. Spółka ma własną zmodernizowaną odlewnię 
żeliwa oraz park maszynowy do obróbki mechanicznej. Obejmuje on pionowe i poziome centra obróbcze, 
automaty tokarskie oraz wyważarki. Organizacja stanowisk montażu pomp i innych wyrobów umożliwia 
produkcję seryjną i jednostkową. Fabrykę założono w 1945 r., a obecnie zatrudnia ok. 100 pracowników.

Produkty
Pompy wirowe, przepompownie ścieków, mieszadła śmigłowe, armatura, zbiorniki i studnie z polimerobetonu.

Klienci
Branża wodno-ściekowa i ochrona środowiska.

Certyfikaty
ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17067.

Kontakt: 
ul. Armii Krajowej 40, 
49-304 Brzeg 
tel.: +48 77 416 40 31  
e-mail: meprozet@meprozet.com.pl  
www.meprozet.com.pl
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Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. – Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, która zajmuje się budową obiektów dla różnych 
gałęzi przemysłu. Początki firmy sięgają jeszcze lat 50-tych XX w. Dzięki temu, że działa w ramach grupy, ma 
dostęp do zaplecza technicznego w postaci pracowni projektowych, ośrodka spawalniczego, bazy sprzętu, 
laboratoriów kontroli itp. W ciągu roku jest  w stanie wytworzyć 6500 ton konstrukcji stalowych.

Produkty/Usługi
Konstrukcje stalowe: wytwarzanie i montaż, usługi budownictwa specjalistycznego.

Klienci
Branża chemiczna, spożywcza, petrochemiczna, energetyczna i inne.

Certyfikaty
ISO 9001.

MovieBird International Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w produkcji sprzętu używanego w branży filmowej. Ma centrum badawczo-rozwo-
jowe, w którym ciągle udoskonala produkty. Zatrudnia 40 osób, produkując rocznie ok. 25 wysięgników. 
Sprzęt, który powstaje w Opolu wykorzystywany jest m.in. przez producentów filmowych z Hollywood czy 
duże stacje telewizyjne.

Produkty
Wysięgniki do kamer, głowice, akcesoria dla operatorów filmowych.

Klienci
Wytwórnie filmowe oraz stacje telewizyjne.

Kontakt: 
ul. Dąbrowa Leśna 6, 
47-223 Kędzierzyn-Koźle 
tel.: +48 77 548 26 20 
e-mail: kedzierzyn@mz.pl 
www.mostostal-kedzierzyn.pl

Kontakt: 
ul. Romualda Traugutta 5,
45-667 Opole
tel.: +48 77 456 60 77
e-mail: info@moviebird.com
www.moviebirdinternational.pl
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Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.
Mubea to rodzinna firma z ponad 100-letnim doświadczeniem, zlokalizowana w 51 oddziałach na całym 
świecie, w których pracuje ok. 15 500 pracowników. Grupa Mubea produkuje i dostarcza komponenty dla 
branży motoryzacyjnej, projektując i konstruując części samochodowe o lekkiej konstrukcji. W Zimnej Wód-
ce zatrudnia obecnie ok. 520 pracowników. 

Produkty
Opaski zaciskowe, sprężyny talerzowe, sprężyny zaworowe, wały napędowe.

Klienci
Branża motoryzacyjna.

Certyfikaty
ISO 9001, IATF 16949, ISO 50001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Europejska 9,
47-143 Zimna Wódka
tel.: +48 77 549 30 84
e-mail: rekrutacja@mubea.com
www.mubea.com
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MM Systemy Sp. z o. o.
Firma działa od czerwca 2012 r. w Kątach Opolskich niedaleko Opola. Przedsiębiorstwo należy do grupy 
H. Muhr GmbH & Co. KG Zentralverwaltung z główną siedzibą w Wenden (Niemcy). Choć MM Systemy to 
niewielkie przedsiębiorstwo, stale poszerza swoje zdolności produkcyjne, aby oferować klientom optymalne 
i kompleksowe rozwiązania: od projektu danej części, aż po jej seryjną produkcję. 

Produkty
Tłoczone elementy ze stali i aluminium dla wielu znanych marek samochodowych. Są to m.in.: wsporniki, 
części do wzmocnień osi, części karoserii, elementy deski rozdzielczej, nadkola, elementy siedzeń.

Klienci
Branża motoryzacyjna.
Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Kościelna 34, 
46-050 Kąty Opolskie  
tel.: +48 77 540 02 71  
e-mail: info@mm-systemy.pl  
www.mm-systemy.pl



3939

Multiserwis Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo założono w Warszawie pod nazwą Willich Sp. z o.o. w 1991 r. Firma rozpoczęła działal-
ność w Polsce specjalizując się w technikach izolacyjnych. Obecnie należy do niemieckiego koncernu Bilfin-
ger SE. Multiserwis realizuje także usługi montażowe i projektowe dla przemysłu. Firma zatrudnia ok. 3500 
pracowników. 

Usługi/Produkty
Usługi w zakresie izolacji przemysłowych, akustyki i fasad, usługi rusztowaniowe, produkcja komponentów 
do izolacji przemysłowych, dystrybucja specjalistycznych materiałów dla izolacji przemysłowych i instalacji 
w budownictwie, usługi montażowe w budownictwie.

Klienci
Branża energetyczna, chemiczna, budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. Prudnicka 40, 
47-300 Krapkowice
tel.: + 48 77 400 91 00
e-mail: 
sekretariat.multiserwis@bilfinger.com 
www.multiserwis.com.pl

Narzędziownia Pszenica Sp. z o.o.
Historia firmy sięga 1997 r. Rozwój technologiczny spółki opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach, które 
stosowane są w przemysłach maszynowym i obróbki metali. Zdobyty przez lata wieloaspektowy know-how 
pozwala w pełni wykorzystać dostępną infrastrukturę techniczną. Najważniejszym filarem firmy jest wysoce 
wykwalifikowana kadra pracownicza, której wiedza i praktyczne doświadczenie pozwalają realizować coraz 
bardziej skomplikowane projekty.

Produkty/Usługi
Elementy do form, rdzenie z chłodzeniem wewnętrznym, okrojniki, kokile, rdzennice, formy do odlewania 
aluminium, magnezu i cynku (do 50 t), elementy do form, rdzenie z chłodzeniem wewnętrznym (jet cooling), 
regeneracje i naprawy.

Klienci
Branża motoryzacyjna.

Kontakt:
Strojec, ul. Częstochowska 1b,
46-320 Praszka
tel.: +48 34 359 23 77
e-mail: zapytania@narzedziownia.net
www.narzedziownia.net
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Nestro PPHU Sp. z o.o.
Firma ma 35-letnie doświadczenie w zakresie produkcji maszyn do odpylania, transportowania i oddzielania 
wiórów i pyłów, powietrza i gazów w obszarach związanych z obróbką papieru, drewna, lakieru, tworzyw 
sztucznych, śmieci i paliw stałych. Technika podciśnieniowa firmy zdobywa w branży drzewnej i meblowej 
uznanie dzięki korzyściom jakie daje w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie. W skład 
Grupy Nestro wchodzą jeszcze firmy Elektromatik Sp. z o.o. i Netecs Sp. z o.o. Łącznie zatrudniają 115 osób.

Produkty
Odpylacze, filtry, separatory, silosy, układy sterowania.

Klienci
Branża obróbki materiałów drzewnych, producenci papieru, lakierów.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Kolejowa 2, 
46-300 Stare Olesno 
tel.: +48 34 350 53 10 
e-mail: info@nestro.pl 
www.nestro.pl
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Neapco Europe Sp. z o.o. 
Producent komponentów dla branży motoryzacyjnej. Zakład w Polsce to ponad 60-letnia tradycja oraz do-
bra pozycja wśród największych pracodawców w regionie. Firma organizuje ok. 100 szkoleń rocznie, zatrud-
nia ponad 1000 pracowników w Praszce, ciągle unowocześnia park maszynowy. Zakłady Neapco znajdują 
się też w Niemczech, USA, Meksyku i w Chinach.

Produkty
Półosie napędowe, odlewy aluminiowe.

Klienci
Producenci samochodów osobowych i ciężarowych.

Certyfikaty
ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 14001.

Kontakt: 
ul. Kaliska 72,
46-320 Praszka
tel.: +48 34 350 00 00
e-mail: poland.office@neapco.com
www.neapco.com
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Niemeyer – Polserw Sp. z o.o.
Firma istnieje na rynku polskim od 1995 r. i specjalizuje się w obróbce elementów metalowych. Na półau-
tomatach oraz automatach CNC realizowany jest proces obróbki skrawania. Proces spajania metali prowa-
dzony jest przy zastosowaniu technologii spawania MIG/MAG, TIG, lutowania oraz zgrzewania oporowego. 
Firma jest spółką-córką niemieckiej firmy H. Niemeyer GmbH. Oddział w Polsce zatrudnia ok. 140 pracow-
ników. 

Usługi
Usługi obrabki skrawaniem, tłoczeniem, spawaniem oraz montażu konstrukcji.

Klienci
Sektor przemysłowy.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 15085-2, EN ISO 3834-2.

Kontakt:
ul. Waltera Hengsta 6, 
47-320 Gogolin
tel.: +48 77 407 82 00
e-mail: mail@niemeyer-polserw.pl
www.niemeyer-polserw.pl

Ocynkownia Śląsk Kluczbork 
Zakład w Kluczborku, wraz z trzema innymi ocynkowniami (w Częstochowie, Chrzanowie i Świdnicy), należy 
do międzynarodowej grupy Seppeler, jednej z wiodących firm w zakresie cynkowania ogniowego w Europie. 
Grupa zarządza 13 ocynkowniami w Niemczech i Polsce. Zakład w Kluczborku specjalizuje się w cynkowa-
niu ogniowym elementów oraz konstrukcji ze stali o wadze do 16 t. Ocynkownia Śląsk zatrudnia ok. 370 
pracowników.

Usługi
Usługi cynkowania ogniowego, inna obróbka powierzchni, zarządzanie łańcuchem dostawy.

Klienci
Przetwórstwo chemiczne, spożywcze, farmaceutyczne, energetyczne.

Certyfikaty
ISO 9001, DASt 022.

Kontakt:
Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4,
46-200 Kluczbork 
tel.: +48 77 417 17 70
e-mail: kluczbork@ocynkownia.pl
www.ocynkownia.pl 
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Oras Olesno Sp. z o.o.
Grupa Oras jest jednym z głównych producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej w Europie. Jest jed-
nym z liderów rynkowych w krajach nordyckich oraz Europie kontynentalnej. Siedziba firmy znajduje się 
w mieście Rauma (Finlandia), zaś zakłady produkcyjne w Niemczech, Czechach, Polsce i Finlandii. Grupa 
projektuje i wytwarza nowoczesne rozwiązania w zakresie baterii domowych, łącząc nowoczesny design 
oraz funkcjonalność. Polski zakład zatrudnia ok. 240 pracowników.

Produkty
Baterie łazienkowe, zestawy natryskowe.

Klienci
Branża wyposażenia wnętrz, budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Kontakt:
ul. Leśna 2, 
46-300 Olesno 
tel.: +48 34 350 92 00 
e-mail: info.poland@oras.com 
www.oras.com
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Ozas - Esab Sp. z o.o.
ESAB to światowy koncern o szwedzkich korzeniach, specjalizujący się w produkcji materiałów i urządzeń 
spawalniczych obejmujących praktycznie wszystkie procesy spawania i cięcia. Grupa ESAB ma w Polsce 
zakład produkcyjny urządzeń spawalniczych w Opolu obsługiwany przez centralę handlową w Katowicach 
oraz fabrykę materiałów spawalniczych w Katowicach.

Produkty
Sprzęt i osprzęt spawalniczy, materiały eksploatacyjne dla spawalnictwa.

Klienci
Branża produkcyjna, motoryzacyjna, budowlana i inne.

Certyftkaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. A. Struga 10, 
45-073 Opole
tel. +48 77 401 92 71
e-mail: serwis.ozas@esab.pl
www.esab.pl
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Pichon Polska Sp. z o.o.
Firma jest obecna na rynku maszyn rolniczych od 1970 r. Ma dwa zakłady produkcyjne: We Francji i w Pol-
sce. Fabryka w Wołczynie została otwarta w 2008 r. Od 2019 r. marka Pichon jest częścią Grupy Samson.

Produkty
Wozy asenizacyjne o pojemnościach od 5 m3 do 30 m3 napełniane przy pomocy techniki próżniowej oraz 
rozrzutniki, których pojemność zaczyna się od 8 m3, rampy, aplikatory, mieszadła.

Klienci
Gospodarstwa rolne.

Certyfikaty
ISO 1461, ISO 9001.

Kontakt:
Gierałcice, ul. Opolska 2e,
46-250 Wołczyn
tel.: +48 77 541 74 80
e-mail: sekretariat@pichon.pl
www.pichonindustries.pl
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POM Sp. z o.o. 
Firma działa od 1990 r. Główną działalnością są kompleksowe usługi związane z wykonaniem oraz mon-
tażem u klienta konstrukcji oraz urządzeń przemysłowych. Spółka wykonuje złożone projekty na terenie 
Polski (m. in., Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola) 
oraz za granicą. Zatrudnia ok. 250 pracowników. 

Usługi
Projektowanie, wykonanie i montowanie urządzeń i struktur przemysłowych.

Klienci
Branża koksownicza, hutnicza, budowlana, kolejowa.

Certyfikaty
ISO 3834, ISO 9001, PN-N-18001, PN-EN 1090.

Kontakt:
ul. Prudnicka 30, 
47-300 Krapkowice 
tel.: +48 77 466 16 04 
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl 
www.pomkrapkowice.pl
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Protea Sp. z o.o. – Oddział Kluczbork
Firmę założono w 2001 r. w Gdańsku. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie maszyn i urządzeń dla 
branży platform wydobywczych oraz ich obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym także całodobowe 
wsparcie telefoniczne. W 2004 r. doszło do połączenia firmy Protea z firmą NTD z Olesna, co pozwoliło po-
szerzyć zakres możliwości projektowych i obliczeniowych. W efekcie, w styczniu 2008 r., spółka oddała do 
użytku nową fabrykę w Ligocie Górnej k. Kluczborka. Firma ma przedstawicielstwo w Vestnes w Norwegii 
oraz jest reprezentowana przez agentów na całym świecie.

Produkty
Żurawie offshorowe, suwnice bramowe i półbramowe, offshorowe wciągarki hydrauliczne, wciągarki pneu-
matyczne, systemy układania rur.

Klienci
Platformy wiertnicze i porty.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Protec Sp. z o.o.
Spółka istnieje od 1991 r. Produkuje m.in. metalowe systemy rynnowe. Wszystkie wyroby standardowe 
produkowane są w oparciu o międzynarodowe normy techniczne oraz z jakościowo najlepszych materiałów 
dostępnych na rynku. Wykonuje wyroby dla klientów z całej Europy i USA. Obecnie firma zatrudnia ok. 200 
pracowników.

Produkty
Metalowe systemy rynnowe z miedzi, cynku i ocynku, elementy konstrukcyjne hal i budynków konstrukcyj-
nych, elementy mocowań instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, haki, uchwyty i elementy 
montażowe kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, elementy konstrukcyjne mostów, ogrodzeń, 
barier ochronnych, elementy wykorzystywane w energetyce, elektronice, do budowy linii przesyłowych.

Klienci
Branża budowlana oraz przemysłowa.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
Ligota Górna, ul. Gorzowska 18, 
46-200 Kluczbork 
tel.: +48 77 553 25 53 
e-mail: kluczbork@protea.pl 
www.protea.pl

Kontakt: 
ul. Korfantego 43, 
46-080 Chróścice  
tel.: +48 77 427 81 00 
e-mail: biuro@protec.pl  
www.protec.pl
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PZ Stelmach Sp. z o.o.
Firma PZ Stelmach Sp. z o.o. zajmuje się produkcją obrączek. W ofercie firmy jest ponad 300 wzorów o nie-
doścignionej jakości i niespotykanym wzornictwie. Cechują się precyzją i estetyką wykonania. To właśnie te 
cechy pozwalają firmie odnosić sukcesy na polskim rynku od ponad 30 lat. 

Produkty
Obrączki.

Klienci
Salony jubilerskie.

Certyfikaty
PN-EN 1811.

Kontakt:
ul. Północna 22, 
45-805 Opole 
tel.: +48 77 549 01 00 
e-mail: biuro@pzstelmach.pl 
www.pzstelmach.pl

Rialex Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
Firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie, montażu, modernizacji oraz doradztwie technicz-
nym w zakresie maszyn i urządzeń transportowo-dźwigowych i przeładowczych. W asortymencie ma roz-
wiązania techniczne wiodących światowych firm. Spółka została założona w 1992 r., obecnie zatrudnia ok. 
80 pracowników. Przedsiębiorstwo jest częścią Grupy Adamietz.

Produkty
Suwnice, żurawiki, podtorza, konstrukcje hal, systemy sterowania.

Klienci
Branża przemysłowa.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Ossowskiego 55, 
46-203 Kluczbork 
tel.: +48 77 418 31 99 
e-mail: rialex@rialex.pl 
www.rialex.pl
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Siegenia Aubi Sp. z o.o.
Grupa Siegenia jest międzynarodowym koncernem z siedzibą w Wilnsdorf-Niederdielfen. W 2014 r. firma 
świętowała 100 rocznicę założenia. Siegenia Aubi produkuje i dystrybuuje komponenty i sprzęt dla budow-
nictwa. Ma oddziały produkcyjne i handlowe w kilkunastu krajach świata. Polski oddział został założony 
w 2003 r. Zakład produkcyjny w Kluczborku zatrudnia ok. 500 pracowników.

Produkty
Drzwi, okucia do okien, systemy wietrzenia, zamki do drzwi.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 14001, ISO 9001.

Kontakt:
ul. Ossowskiego 64, 
46-203 Kluczbork 
tel.: +48 77 447 77 00 
e-mail: info-pl@siegenia.com 
www.siegenia.com
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RV Metal Sp. z o.o.
Firma RV Metal powstała w 2007 r. Zajmuje się głównie kompleksową obróbką metalu. Firma obecnie ma 
pięć maszyn laserowych o mocy od 3200 W do 5000 W, prasę krawędziową o nacisku 170 t oraz prasę 
krawędziową o nacisku 125 t, dzięki którym może sprawnie wykonywać swoje zlecenia.

Usługi
Cięcie laserowe i wykrawanie młoteczkowe blach, cięcie laserowe rur i profili, gięcie rur i profili, spawanie 
MAG, TIG – stal węglowa, nierdzewna, aluminium, mosiądz, drobne prace montażowe.

Klienci
Branża metalowo-maszynowa.

Kontakt: 
ul. Wspólna 1 (brama nr.10)
45-837 Opole
tel.: +48 77 453 99 07
e-mail: biuro@rvmetal.pl
www.rvmetal.pl
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Skramet
Firma powstała w 1997 r. Jej specjalnością jest wykonywanie usług w zakresie obróbki precyzyjnej CNC. 
Głównym celem firmy jest wykonywanie elementów o wysokim standardzie jakościowym. Oferta przedsię-
biorstwa skierowana jest zarówno do firm z Polski, jak i Europy Zachodniej. Firma wykonuje szeroką gamę 
produktów o różnorodnej specyfikacji oraz do różnych branż. Materiały, z którymi firma pracuje to stal, stal 
nierdzewna, mosiądz, brąz, miedź, aluminium, tworzywa sztuczne.

Usługi
Toczenia (możliwość toczenia elementów do średnicy maks. Ø700), frezowania, szlifowania wałków, szlifo-
wania płaszczyzn na szlifierce magnezowej, cięcia na przecinarce taśmowej.

Klienci
Branża metalowa.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Grodkowska 58,
48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 52 58
e-mail: skramet@skramet.pl
www.skramet.pl

Somati System Polska Sp. K.
Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie projektowania, budowy i montażu bram prze-
ciwpożarowych i barier dźwiękoszczelnych. Powstała w 1962 r. w Belgii, gdzie zapoczątkowała działalność 
produkcją gaśnic, a następnie rozszerzyła produkcję o gaśnicze systemy natryskowe, zabudowy pojazdów 
straży pożarnej, a także bramy przeciwpożarowe. Po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów, w 2010 r., firma 
zaistniała również na rynku polskim.  Jej produkty są obecnie certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na 
rynku polskim, czeskim, słowackim, węgierskim, holenderskim, belgijskim i litewskim.

Produkty
Bramy przeciwpożarowe: rolowane, przesuwne, pionowe, segmentowe, bariery dźwiękoszczelne, dwupan-
cerzowa brama rolowana, dwupancerzowa brama rolowana w wersji bramy segmentowej.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
PN-EN 16034.

Kontakt:
ul. Agnieszki Osieckiej 2,
45-807 Opole
tel.: +48 77 453 16 02
e-mail: somati@somati-system.pl
www.somati-system.pl
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Turck Sp. z o.o.
Firma jest częścią międzynarodowej grupy Turck, jednego ze światowych liderów w produkcji i dystrybucji 
komponentów w zakresie automatyki. Grupa zatrudnia ponad 2500 pracowników w 25 krajach oraz ma 
przedstawicielstwa w kolejnych 60. Polski oddział, założony w 2001 r., specjalizuje się w dystrybucji – zarzą-
dza siecią reprezentantów regionalnych. Firma zatrudnia 20 pracowników, z czego ¾ stanowią inżynierowie. 

Produkty
Pełen asortyment komponentów i części przeznaczonych do automatyki przemysłowej.

Klienci
Branża produkcyjna, energetyczna, ochrony środowiska, budownictwa i inne.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt: 
ul. Wrocławska 115, 
45-836 Opole
tel.: +48 77 443 48 00 
e-mail: poland@turck.com 
www.turck.pl
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Track Tec KolTram Sp. z o.o.
Spółka to producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej. Prawie połowę wszystkich podkładów 
kolejowych i co drugi rozjazd zabudowywany obecnie w polskiej sieci kolejowej wykonano w zakładach 
należących do spółki. W zakładzie w Zawadzkiem firma skupia się na produkcji rozjazdów i podzespołów 
rozjazdowych. 

Produkty
Rozjazdy kolejowe i tramwajowe.

Klienci
Firmy kolejowe zajmujące się transportem publicznym oraz transportem przemysłowym.

Certyfikaty
ISO 14001, ISO 9001.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 6,
47-120 Zawadzkie
tel.: +48 77 461 69 67
e-mail: info@tracktec.eu
www.tracktec.eu
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Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.
Firma powstała w 2002 r. Walcownia jest producentem rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu w za-
kresie średnic 21,3–114,3 mm. Rury dostępne w asortymencie walcowni spełniają wymagania norm pol-
skich, unijnych i światowych. Firma obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników.

Produkty
Rury: konstrukcyjne, przewodowe, dla mediów palnych (gazowe), kotłowe, do budowy statków, do gwinto-
wania.

Klienci
Branża metalowa, budowlana, gazowa, stocznie itp.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Zarmen FPA Sp. z o.o.
Zarmen FPA Sp. z o.o. to kuźnia mieszcząca się w Zdzieszowicach. Swoją działalność rozpoczęła w 2010 r. 
Spółka kontynuuje działalność nieistniejącej już kuźni HLW w Warszawie. Firma jest jednym z największych 
producentów odkuwek w kraju.

Produkty/Usługi
Produkcja odkuwek swobodnie kutych, prętów, wałków, krążków, pierścieni, przekucia, cięcia, obróbka me-
chaniczna oraz obróbka cieplna różnych metali.

Klienci
Przemysł maszynowy, stoczniowy, energetyczny, petrochemiczny, cementowy.

Certyfikaty
PN-EN ISO 9001, EN – ISO 14001, OHAS 18001.

Kontakt:
ul. Lubliniecka 12, 
47-120 Zawadzkie  
tel.: +48 77 456 13 00  
e-mail: sekretariat.wra@alchemiasa.pl 
www.wra.pl

Kontakt:
ul. Filarskiego 39, 
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 545 70 01 
e-mail: biuro@zarmenfpa.pl 
www.zarmenfpa.pl 
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

A. Berger Polska 
Sp. z o.o.

Obróbka 
elementów

ul. Przyjaźni 47a,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 406 07 00
e-mail: info@aberger.pl

www.aberger.com

Elementy toczone i frezowane

ACO SiccaDania 
Sp. z o.o.

Instalacje 
technologiczne

ul. Mostowa 30, lok. 703
47-223 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 544 99 58
e-mail: info@aco-engineering.pl 

www.aco-engineering.pl

Projektowanie, planowanie, prefabryko-
wanie, montaż instalacji zbiorników, linii 
technologicznych, systemów rurowych, 
suszarni, wyparek, dozowników, obu-
dów filtrów oraz wielu innych elemen-
tów linii procesowych, dostawa i montaż 
płyt termicznych oraz produktów ter-
micznych

Aludesign S.A. Aluminium

ul. Byczyńska 37, 46-310 Gorzów Śląski
tel.: +48 34 350 54 50

e-mail: info@aludesign.pl
www.aludesign.pl

Formy do odlewania aluminium, elemen-
ty do form

APC Presmet 
Sp. z o.o.

Podzespoły

ul. Oświęcimska 122h, 45-641 Opole
tel.: +48 77 402 00 00,

e-mail: presmet@presmet.com.pl
www.presmet.pl

Dennice, zbiorniki, kolumny, reaktory, 
wentylatory przemysłowe, konstrukcje 
stalowe, silosy, kondensatory

Armagor S.A. – Zakład
Produkcyjny w Praszce

Armatura

ul. Fabryczna 37, 46-320 Praszka
tel.: +48 12 378 65 01

e-mail: biuro@armagor.pl
www.grupa-armatura.pl

Armatury wodna, rmatury do centralne-
go ogrzewania, zawory hydrauliczne

Aro Tubi Components
Poland Sp. z o.o.

Aluminium

Schodnia, ul. Ciepłownicza 9,
46-040 Ozimek

tel.: +48 77 402 68 20
e-mail: info@arotubi.com.pl

www.grupporeco.eu

Rury aluminiowe wyciskane i ciągnione 
w zwojach, kapilary aluminiowe, kosze 
do zmywarek, parowniki do lodówek

Art-Odlew 
Sp. z o.o.

Odlewnictwo

ul. Północna 20, 45-805 Opole
tel.: +48 77 454 09 37

e-mail: art-odlew@art-odlew.pl
www.art-odlew.pl

Odlewnictwo artystyczne, przemysło-
we, odlewnictwo produktów dla branży 
kamieniarskiej

BerlinerLuft Technik
Sp. z o.o.

Wentylacja

ul. Gościejowicka 4, 49-100 Niemodlin
tel.: +48 77 402 36 00

e-mail: niemodlin@berlinerluft.pl
www.berlinerluft.pl

Kanały wentylacyjne, kratki i nawiewni-
ki, przepustnice, tłumiki hałasu, wenty-
latory

Betafence Sp. z o.o. Ogrodzenia

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel.: + 48 77 406 22 00

e-mail: info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

Panele i siatki ogrodzeniowe, furtki i bra-
my ogrodzeniowe,  ogrodzenia tymcza-
sowe

Bito Technika 
Magazynowa Sp. z o.o.

Systemy 
składowania

ul. Europejska 12, 47-123 Zimna Wódka
tel.: +48 77 541 79 00

e-mail: office.ujazd@bito.com
www.bito.com

Systemy regałów do składowania dłu-
gich przedmiotów, systemy regałów do 
ładunku drobnicowego, systemy rega-
łów do składowania palet

Brökelmann Polska 
Sp. z o.o.

Aluminium

ul. Głogowska 41, 45-315 Opole
tel.: +48 77 410 66 37

e-mail: broekelmann@broekelmann.com.pl
www.knauf-interfer.de

Części i podzespoły wykonane z alum-
inium, usługi pomiarowe i badania po-
wierzchni części mechanicznych

 Celpa S.A. Produkcja 
maszyn

ul. Fabryczna 3, 48-316 Łambinowice
tel.: +48 77 434 36 51

e-mail: celpa@celpa.com.pl
www.celpa.com.pl

Silosy do magazynowania materiałów 
sypkich, urządzenia do uzdatniania, 
zmiękczania i odgazowywania wody, 
konstrukcje stalowe hal przemysłowych, 
urządzenia do transportu mechaniczne-
go i pneumatycznego, instalacje odpy-
lania i odsiarczania spalin, skraplacze, 
piece przemysłowe

Ceratizit K-K Sp. z o.o. Narzędzia

ul. Przyjaźni 47b,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 405 31 00
e-mail: info.k-k@ceratizit.com

www.ceratizit.com

Precyzyjne narzędzia pełnowęglikowe 
i rozwiertaki, wiertła, gwintownice, fre-
zy, głowice do planowania
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Damen Shipyards Koźle
Sp. z o.o.

Stocznia

ul. Stoczniowców 2,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 482 59 14
e-mail: info@damenkozle.pl

www.damenkozle.pl

Statki i barki rzeczne, zbiornikowce

Diehl Controls Polska 
Sp. z o.o.

Układy sterujące

ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 73 00

e-mail: info-dcp@diehl.com
www.diehl.com

 Urządzenia sterujące do AGD

 Elektomet Sp. z o.o. -  
Zakład

Urządzeń Grzewczych
Kotły

Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 471 08 10

e-mail: handlowy@elektromet.com.pl
www.elektromet.com.pl

Kotły wielopaliwowe, kotły na ekogro-
szek, kotły peletowe, osprzęt pomocni-
czy do kotłów

Elsteel Poland Sp. z o.o. Szafy

ul. Słowackiego 5, 46-040 Ozimek
tel.: +48 601 599 253

e-mail: elsteel@elsteel.pl
www.elsteel.com

Szafy modułowe, szafy spawane, szafy 
typu „super frame”,  szafy specjalnego 
przeznaczenia

Energo-Mechanik
Sp. z o.o.

Maszyny

ul. Krakowska 73,
47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 77 461 32 51
e-mail: biuro@energomechanik.pl

www.energomechanik.pl

Kotły, obróbka stali, lokomotywy dla 
górnictwa

Estevez - Dwd Polska
Sp. z o.o.

Druty

Zagwiździe, ul. Murowska 35b,
46-030 Murów

tel.: + 48 77 421 43 06
e-mail: office@estevesgroup.com.pl

www.esteves-dwd.com.pl

Ciągadła do wytwarzania drutów

Euro-Trak-Nysa
Krystyna Fułat

Hydraulika

Goświnowice, ul. Nyska 49, 
48-300 Nysa

tel.: +48 77 435 62 41
e-mail: biuro@etn.pl

www.etn.pl

Kompresory śrubowe, podzespoły hy-
drauliczne, siłowniki wywrotu, żurawie 
samochodowe, siłowniki hydrauliczne

Exlabesa Extrusion Opole 
Sp. z o.o 

Aluminium

ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice
tel.: +48 77 460 02 50

e-mail: przemysl@exlabesa.pl  
pl.exlabesa.com 

Profile aluminiowe

Explomet Sp. J. Aluminium

ul. Oświęcimska 100h, 45-641 Opole
tel.: +48 77 451 78 17

e-mail: biuro@explomet.pl
www.explomet.pl

Komponenty metalowe do przemysło-
wych urządzeń i maszyn

Fabryka Armatur
Głuchołazy S.A.

Armatura

ul. Wrocławska 1a, 48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 439 19 44

e-mail: fag@fagsa.com.pl
www.fagsa.com.pl

Zawory zaporowe, zwrotne, inne zawory

Fabryka Puszek 
Skarbimierz

Polska Sp. z o.o

Opakowanie
metalowe

ul. Smaków 4, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel.: +48 77 307 02 23

e-mail: info@fps-polska.pl
www.fps-polska.pl

Opakowania stożkowe, puszki, kanistry, 
opakowania cylindryczne, korki blaszane 
do butelek ze szkła orazwiadra

FAM S.A.
Zakład w Opolu

Cynkowanie

ul. Odrzańska 20, 45-644 Opole
tel.: +48 77 456 24 00

e-mail: opole@cynkowanie.eu
www.famgk.pl

Bariery drogowe, cynkowanie wyrobów 
stalowych, cynkowanie powłok

Famad Fabryka 
Maszyn i Urządzeń 

Przemysłowych Sp. z o.o.
Maszyny

ul. Wojska Polskiego 28,
48-370 Paczków

tel.: +48 77 439 00 70
e-mail: famad@famad.com.pl

www.famad.com.pl

Linie technologiczne, maszyny do nano-
szenia kleju, maszyny do nakładania la-
kieru, szczotkarki i szlifierki, urządzenia 
montażowe, maszyny do klejenia ele-
mentów drewna, maszyny do cięcia
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Famet S.A. Aparatura 
procesowa

ul. Szkolna 15a,
47-225 Kędzierzyn - Koźle

tel.: +48 77 405 20 00
e-mail: office@famet.com.pl

www.famet.com.pl

Chłodnice powietrzne, rury bimetalo-
we żebrowane, komponenty elektrowni 
wiatrowych i generatorów, wymienniki
ciepła, kondensatory pary, filtry gazu. 
Konsultacje i doradztwo techniczne, 
nadzór nad montażem i uruchomieniem, 
serwis i dostawa części zamiennych

Famur Famak S.A. Dźwigi

ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 447 71 00

e-mail: famak@famak.com.pl
www.famak.com.pl

Urządzenia dźwignicowe i żurawie, urzą-
dzenia przeładunkowe, urządzenia na 
platformy wiertnicze

Fermstal-BFM 
Sp. z o.o.

Konstrukcje 
stalowe

ul. Opolska 39, 49-100 Niemodlin
tel.:  +48 77 460 65 53

e-mail: sekretariat@fermstal-bfm.eu
www.fermstal-bfm.eu

Obudowy elektrofiltrów; filtrów mo-
dułowych i tkaninowych; urządzenia 
związane z ochroną środowiska, zbior-
niki, dyfuzory, elementy i obudowy do 
kruszarek, stalowe konstrukcje budow-
lane, przewody rurowe i kanały, ramy 
przyczep i dźwigów, schody, podesty 
i barierki, obudowy wentylatorów

Flaig-Hommel  Polska  
Sp. z o.o.

Śruby

ul. Kopernika 1a, 48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 407 51 39

e-mail: biuro@flaig-hommel.com.pl
www.flaig-hommel.de

Śruby z zamkiem, śruby, nakrętki, zaślep-
ki, części obrobione

Formopex 
Sp. z o.o.

Konstrukcje 
stalowe

ul. Braci Prankel 1,
47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 77 461 32 63
e-mail: sekretariat@formopex.pl

www.formopex.pl

Konstrukcje stalowe ze stali węglowej, 
konstrukcje stalowe maszynowe, w tym 
dźwigary suwnic, urządzenia wspomaga-
jące procesy spawalnicze itp., konstruk-
cje stalowe o specjalnym przeznaczeniu 
np. dla energetyki, hydrauliki siłowej

Galmet 
Sp. z o.o. Sp. K.

Systemy 
grzewcze

ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 403 45 00

e-mail: galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

Elektryczne ogrzewacze wody, bojlery 
do centralnego ogrzewania, wymienni-
ki biwalentne, kombinowane zbiorniki 
akumulacji ciepła, zbiorniki buforowe, 
ekologiczne kotły c.o. na ekogroszek, 
kolektory słoneczne, pompy ciepła

Gniotpol Trailers 
Sp. z o.o.

Produkcja 
przyczep

ul. Stawowa 12, 46-037 Kurznie
tel.: +48 77 469 71 00 01

e-mail: gniotpol@gniotpol.pl
www.gniotpol.pl

Kubaturowe zestawy dalekobieżne od 
12-40 ton DMC, przyczepy i naczepy 
specjalistyczne, indywidualne jednostki 
transportowe

Grodkowskie
Zakłady Wyrobów
Metalowych S.A.

Systemy 
przeciwpoża-

rowe

ul. Wrocławska 59, 49-200 Grodków
tel.: +48 77 415 52 71-6

e-mail: gzwm@gzwm.com.pl
www.gzwm.com.pl

Butle gazowe, zbiorniki LPG, przenośny 
sprzęt przeciwpożarowy, usługi w za-
kresie malowania proszkowego, obróbki 
skrawaniem, tłoczenia, zwijania i gięcia 
blachy

Gustav Wolf 
Sp. z o.o.

Produkcja drutu

ul. Amerykańska 1, 47-143 Zimna Wódka
tel: +48 61 870 83 76

e-mail: info@amis.com.pl
www.gustav-wolf.de

Drut do opon

HFG Polska 
Sp. z o.o.

Konstrukcje 
stalowe

ul. Berylowa 2, 45-641 Opole
tel.: +48 77 548 80 00

e-mail: opole@hfg-heerema.com
www.hfg.heerema.com

Elementy platform wiertniczych

Huta Małapanew 
Sp. z o.o.

Odlewnictwo

 ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek
tel.: +48 77 401 85 00

e-mail: sekretariat@malapanew.com.pl
www.malapanew.pl

Odlewy surowe i obrobione, walce hut-
nicze, części do maszyn (koła jezdne 
suwnic, osprzęt walcowniczy), odlewy 
specjalistyczne na miarę według specy-
fikacji i projektu klienta

ifm ecolink Sp. z o.o. Układy 
sterowania

ul. Północna 6, 45-805 Opole
tel.: +48 77 540 20 00
e-mail: info.pl@ifm.com

www.ifm.com

Czujniki, układy sterowania

Industrie-Service
Pakosz Eryk Pakosz

Obróbka metali

ul. Marka Prawego 38,
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 461 08 48,

e-mail: info@ispakosz.com
www.ispakosz.com

Obróbka stali nierdzewnej i kwasood-
pornej, stopowej, mosiądzu, aluminium; 
żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego; 
tworzywa sztucznego np.: ABS, POM, 
PP, PE
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Kamet S.A. Wyroby 
metalowe

ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś
tel.: +48 77 482 70 58

e-mail: biuro@kametsa.eu
www.kametsa.eu

Klapy autobusowe, zbiorniki paliwowe, 
zbiorniki ekspansyjne, konstrukcje alu-
miniowe

Kamex 
Sp. z o.o.

Części 
do maszyn

ul. Wschodnia 22, 45-449 Opole
tel.: +48 77 403 12 80

e-mail: biuro@kamex.opole.pl
www.kamex.opole.pl

Stojaki i siłowniki hydrauliczne, rege-
neracja podzespołów mechanicznych, 
usługi spawalnicze, usługi obróbki meta-
li skrawaniem

Kelvion 
Sp. z o.o.

Wymienniki 
ciepła

ul. Kobaltowa 2, 45-641 Opole
tel.: +48 77 402 00 50

e-mail: opole@kelvion.com
www.kelvion.com

Nagrzewnice powietrza parowe/ole-
jowe/wodne, ekonomizery, chłodnice 
wentylatorowe, wymienniki płaszczo-
wo-rurowe

Kofama Koźle S.A Maszyny

ul. Portowa 47,
47-205 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 446 11 40
e-mail: kofama@kofama.com.pl

www.kofama.com.pl

Maszyny i urządzenia według specyfi-
kacji klienta oraz według samodzielnie 
opracowanego projektu. Spawanie, ob-
róbka skrawaniem

König Metall
Polska Sp. z o.o

Aluminium

ul. Portowa 1,
47-205 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 480 12 10
e-mail: sekretariat@koenigmetall.pl

www.koenigmetall.pl

Pojedyncze części i moduły, obracanie, 
frezowanie, wiercenie, tarcie, opuszcza-
nie, fazowanie, spawania, szlifowanie, 
montowanie

KMC Global Europe
Sp. z o.o.

Przesiewacze

ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole
tel.: +48 77 402 40 15–7
e-mail: biuro@ovibra.eu

www.ovibra.com.pl

Przesiewacze, przenośniki, podnośniki, 
podajniki, dozowniki, stanowiska i węzły 
technologiczne, wozy załadowcze, kraty 
i stoły wibracyjne, kruszarki młotkowe

KTR Konstrukcje Stalowe  
Sp. z o.o.

Konstrukcje

ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek
tel.: +48 77 402 68 50

e-mail: ks.ozimek@ks.com.pl
www.ktr.com

Ramy fundamentowe pod maszyny 
i urządzenia, łoża maszyn z zintegrowa-
nymi zbiornikami oleju lub bez, stojaki, 
statywy, elementy konstrukcji wspo-
rczych reklam, billboardów

Kuźnia Zawadzkie 
Sp. z o.o.

Elementy kute

ul. Lubliniecka 6a, 47-120 Zawadzkie
tel.: +48 77 461 62 28

e-mail: biuro@kuznia-zawadzkie.pl
www.kuznia-zawadzkie.pl

Elementy kute do rozjazdów kolejo-
wych, elementy hydrauliki siłowej, haki 
do dźwignic, kowadła, odkuwki dla prze-
mysłu lotniczego, tarcze kół zębatych, 
elementy przekładni mechanicznych

Lutz Polska 
Sp. z o.o.

Ostrza

Domaszkowice 25, 48-303 Nysa
tel.: +48 77 435 99 00

e-mail: info@lutz-blades.pl
www.lutz-blades.com

Ostrza łamane, ostrza dla dekarzy, osta-
rza do cięcia folii, ostrza z metali utwar-
dzonych, inne ostrza

Magna Nowoczesne 
Technologie

Produkcji S.A.
Aluminium

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 545 00 01

e-mail: rekrutacja.cc@cosma.com
www.magna.com

Podzespoły wykonane z aluminium

Małapanew
Maszyny i Konstrukcje

Sp. z o.o.
Maszyny

Schodnia, ul. Ciepłownicza 12,
46-040 Ozimek

tel.: +48 77 401 95 10
e-mail: mik@mik.ozimek.pl

www.gwarantgk.pl

Konstrukcje stalowe, elementy kon-
strukcyjne naczep, budowa komplet-
nych obiektów technologicznych: linie 
malarskie i galwanizerskie, urządzenia 
do demineralizacji i uzdatniania wody 
oraz produkcja elementów maszyn bu-
dowlanych, sejfów, szaf pancernych

Marcegaglia Poland
Sp. z o.o.

Obróbka stali

Ligota Dolna, ul.Przemysłowa 1,
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 459 82 00
e-mail: kluczbork@marcegaglia.com

www.marcegaglia.pl

Rury, profile, taśmy i blachy, płyty war-
stwowe

Mega Sp. z o.o. Naczepy

ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa
tel.: +48 77 449 40 30

e-mail: sekretariat@mega-nysa.pl
www.mega-nysa.pl

Naczepy samochodowe, przyczepy sa-
mochodowe, zabudowy ładownicze 
pojazdów, usługi obróbki mechanicznej 
metali

Meprozet Sp. z o.o. – 
Brzeska Fabryka 
Pomp i Armatury

Armatura

ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg
tel.: +48 77 416 40 31

e-mail: meprozet@meprozet.com.pl
www.meprozet.com.pl

Pompy wirowe, przepompownie ście-
ków, mieszadła śmigłowe, armatura, 
zbiorniki i studnie z polimerobetonu
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Metal-Tech 
Sp. z o.o

Elementy 
skrawane

ul. Karola Miarki 22, 46-310 Gorzów Śląski
tel.: +48 34 359 47 63,

e-mail: biuro@metal-tech.pl
www.metal-tech.pl

Obrabiane elementy metalowe dla róż-
nych gałęzi przemysłu

MM Systemy 
Sp. z o.o.

Elementy
tłoczone

ul. Kościelna 34, 46-050 Kąty Opolskie
tel.: +48 77 540 02 71

e-mail: info@mm-systemy.pl
www.mm-systemy.pl

Tłoczone elementy ze stali i aluminium 
dla wielu znanych marek samochodo-
wych. Są to m.in.: wsporniki, części do 
wzmocnień osi, części karoserii, elemen-
ty deski rozdzielczej, nadkola, elementy 
siedzeń

Moj S.A.
Oddział Kuźnia Osowiec

Elementy kute

ul. Fabryczna 1, 46-023 Osowiec k/Opola
tel.: +48 77 421 24 20

e-mail: biuro@fwmosowiec.pl
www.moj.com.pl

Odkuwki, wykonanie oraz regeneracja 
narzędzi, śrutowania

Mostostal Zabrze
Realizacje Przemysłowe
S.A. – Oddział w Kędzie-

rzynie-Koźlu

Budownictwo 
przemysłowe

ul. Dąbrowa Leśna 6,
47-223 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 548 26 20
e-mail: kedzierzyn@mz.pl

www.realizacje.mz.pl

Konstrukcje stalowe – wytwarzanie 
i montaż, usługi budownictwa specjali-
stycznego

Moviebird International 
Sp. z o.o.

Wysięgniki 
do kamer

ul. Romualda Traugutta 5, 45-667 Opole
tel.: +48 77 456 60 77

e-mail: info@moviebird.com
www.moviebirdinternational.pl

Wysięgniki do kamer, głowice, akcesoria 
dla operatorów filmowych

Mubea Automotive 
Poland Sp. z o.o.

Części 
samochodowe

ul. Europejska 9, 47-143 Zimna Wódka
tel.: +48 77 549 30 84

e-mail: rekrutacja@mubea.com
www.mubea.com

Opaski zaciskowe, sprężyny talerzowe, 
sprężyny zaworowe, wały napędowe

Multiserwis Sp. z o.o. Izolacje
przemysłowe

ul. Prudnicka 40,
47-300 Krapkowice

tel.: + 48 77 400 91 00
e-mail: sekretariat.multiserwis@bilfinger.com

www.multiserwis.com.pl

Usługi w zakresie izolacji przemysło-
wych, akustyki i fasad, usługi ruszto-
waniowe, produkcja komponentów do 
izolacji przemysłowych, dystrybucja 
specjalistycznych materiałów dla izolacji 
przemysłowych i instalacji w budownic-
twie, usługi montażowe w budownic-
twie

Narzędziownia Pszenica 
Sp. z o.o.

Formy 
do odlewów

Strojec, ul. Częstochowska 1b,
46-320 Praszka

tel.: +48 34 359 23 77
e-mail: zapytania@narzedziownia.net

www.narzedziownia.net

Elementy do form, rdzenie z chłodze-
niem wewnętrznym, okrojniki, kokile, 
rdzennice, formy do odlewania alum-
inium, magnezu i cynku (do 50 t), ele-
menty do form, rdzenie z chłodzeniem 
wewnętrznym (jet cooling), regeneracje 
i naprawy

Neapco Europe Sp. z o.o. Półosie 
napędowe

ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka
tel.: +48 34 350 00 00

e-mail: poland.office@neapco.com
www.neapco.com

Półosie, odlewy z aluminium

Nestro P.P.H.U.
Sp. z o.o.

Odpylacze

ul. Kolejowa 2, 46-300 Stare Olesno
tel.: +48 34 350 53 10
e-mail: info@nestro.pl

www.nestro.pl

Odpylacze, filtry, separatory, silosy, 
układy sterowania

Niemeyer – Polserw 
Sp. z o.o

Obróbka
metali

ul. Waltera Hengsta 6,
47-320 Gogolin

tel.: +48 77 407 82 00
e-mail: mail@niemeyer-polserw.pl

www.niemeyer-polserw.pl

Usługi obrabki skrawaniem, tłoczeniem, 
spawaniem oraz montażu konstrukcji

Ocynkownia Śląsk 
Kluczbork
Sp. z o.o.

Cynkowanie

Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4,
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 417 17 70
e-mail: kluczbork@ocynkownia.pl

www.ocynkownia.pl

Usługi cynkowania ogniowego, inna ob-
róbka powierzchni, zarządzanie łańcu-
chem dostawy

Oras Olesno Sp. z o.o. Armatura

ul. Leśna 2, 46-300 Olesno
tel.: +48 34 350 92 00

e-mail: info.poland@oras.com
www.oras.com

Baterie łazienkowe, zestawy natryskowe

Ozas–Esab Sp. z o.o. Spawalnictwo

ul. A. Struga 10, 45-073 Opole
tel.: +48 77 401 92 71

e-mail: serwis.ozas@esab.pl
www.esab.pl

Sprzęt i osprzęt spawalniczy, materiały 
eksploatacyjne dla spawalnictwa
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Pichon Polska 
Sp. z o.o.

Maszyny rolnicze

Gierałcice, ul. Opolska 2e, 46-250 Wołczyn
tel.: +48 77 541 74 80

e-mail: sekretariat@pichon.pl
www.pichonindustries.pl

Wozy asenizacyjne o pojemnościach od 
5 m³ do 30 m³ napełniane przy pomo-
cy techniki próżniowej oraz rozrzutniki, 
których pojemność zaczyna się od 8 m³, 
rampy, aplikatory, mieszadła

POM 
Sp. z o.o.

Konstrukcje 
przemysłowe

ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice
tel.: +48 77 466 16 04

e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
www.pomkrapkowice.pl

Projektowanie, wykonanie i montowa-
nie urządzeń i struktur przemysłowych

Protea Sp. z o.o. – 
Oddział Kluczbork

Maszyny

Ligota Górna, ul. Gorzowska 18,
46-200 Kluczbork

tel.: +48 77 553 25 53
e-mail: kluczbork@protea.pl

www.protea.pl

Żurawie offshorowe, suwnice bramowe 
i półbramowe, offshorowe wciągarki hy-
drauliczne, offshorowe wciągarki pneu-
matyczne, systemy układania rur

Protec Sp. z o.o. Systemy 
rynnowe

ul. Korfantego 43, 46-080 Chróścice
tel.: +48 77 427 81 00
e-mail: biuro@protec.pl

www.protec.pl

Metalowe systemy rynnowe z miedzi, 
cynku i ocynku, elementy konstrukcyj-
ne hal i budynków konstrukcyjnych, 
elementy mocowań instalacji elektrycz-
nych, hydraulicznych, wentylacyjnych, 
haki, uchwyty i elementy montażowe 
kolektorów słonecznych i paneli foto-
woltaicznych, elementy konstrukcyjne 
mostów, ogrodzeń, barier ochronnych, 
elementy wykorzystywane w energety-
ce, elektronice, do budowy linii przesy-
łowych

PZ Stelmach 
Sp. z o.o.

Obrączki

ul. Północna 22, 45-805 Opole
tel.: +48 77 549 01 00

e-mail: biuro@stelmach.pl
www.stelmach.pl

Obrączki

Rialex Sp. z o.o. - 
Przedsiębiorstwo Usług

Inżynierskich
Suwnice

ul. Ossowskiego 55, 46-203 Kluczbork
tel.: +48 77 418 31 99
e-mail: rialex@rialex.pl

www.rialex.com.pl

Suwnice, żurawiki, podtorza, konstruk-
cje hal, systemy sterowania

RV Metal Sp z o.o. Obróbka metalu

ul. Wspólna 1 (brama nr.10) 45-837 Opole
tel.: +48 77 453 99 07

e-mail: biuro@rvmetal.pl
www.rvmetal.pl

Cięcie laserowe i wykrawanie młotecz-
kowe blach, cięcie laserowe rur i profili, 
gięcie rur i profili, spawanie MAG, TIG 
– stal węglowa, nierdzewna, aluminium, 
mosiądz, drobne prace montażowe

Siegenia Aubi Sp. z o.o. Okucia do okien

ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork
tel.: +48 77 447 77 00

e-mail: info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

Drzwi, okucia do okien, systemy wie-
trzenia, zamki do drzwi

Skramet Obróbka metali

ul. Grodkowska 58, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 52 58

e-mail: skramet@skramet.pl
www.skramet.p

Toczenia (możliwość toczenia elemen-
tów do średnicy maks. Ø700), frezowa-
nia, szlifowania wałków, szlifowania 
płaszczyzn na szlifierce magnezowej, 
cięcia na przecinarce taśmowej

Somati System Polska 
Sp. K.

Bramy 
przeciwpożarowe

ul. A. Osieckiej 2, 45-807 Opole
tel.: +48 77 453 16 02

e-mail: somati@somati-system.pl
www.somati-system.pl

Bramy przeciwpożarowe: rolowane, 
przesuwne, pionowe, segmentowe, ba-
riery dźwiękoszczelne, dwupancerzowa
brama rolowana, dwupancerzowa brama 
rolowana w wersji bramy segmentowej

Track Tec Koltram
Sp. z o.o.

Rozjazdy 
kolejowe

ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
tel.: +48 77 461 69 67

e-mail: info@tracktec.eu
www.tracktec.eu

Rozjazdy kolejowe i tramwajowe

Turck 
Sp. z o.o.

Automatyka 
przemysłowa

ul. Wrocławska 115, 45-836 Opole
tel.: +48 77 443 48 00

e-mail: poland@turck.com
www.turck.pl

Pełen asortyment komponentów i części 
przeznaczonych do automatyki przemy-
słowej

Walcownia Rur Andrzej 
Sp. z o.o.

Rury

ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie
tel.: +48 77 456 13 00

e-mail: sekretariat.wra@alchemiasa.pl
www.alchemiasa.pl

Rury: konstrukcyjne, przewodowe, dla 
mediów palnych (gazowe), kotłowe, do 
budowy statków, do gwintowania

Zarmen FPA Sp. z o.o. Elementy kute

ul. Filarskiego 39, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 545 70 01

e-mail: biuro@zarmenfpa.pl
www.zarmenfpa.pl

Produkcja odkuwek swobodnie kutych, 
prętów, wałków, krążków, pierścieni, 
przekucia, cięcia, obróbka mechaniczna 
oraz obróbka cieplna różnych metali



Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki:

• oficjalny partner PAIH - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
• miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie,
• ma największą na Opolszczyźnie bazę terenów inwestycyjnych,
• wyszukuje tereny inwestycyjne o specyficznych parametrach,
• udziela informacji o możliwościach finansowania inwestycji,
• przygotowuje analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego w regionie,
• udziela wsparcia w kontaktach z samorządami, właścicielami nieruchomości, dostawcami 

mediów technicznych oraz innymi inwestorami,
• organizuje wizyty na terenach inwestycyjnych,
• oferuje wsparcie po przeprowadzeniu inwestycji, prowadzi opiekę poinwestycyjną,
• oferuje systemowe wsparcie dla eksporterów,
• współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Wydanie: 2019

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki we wszelkich sprawach związanych z inwestowaniem na Opolszczyźnie.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 
tel.: +48 77 403 36 45-648 
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 z dnia 22.10.2018 r. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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