
Konstrukcje stalowe lekkie
Maszyny | Urządzenia | Elementy ze stali

Renomowany producent konstrukcji i komponentów stalowych
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Transport

Oferujemy możliwość
transportu własnego 

i spedycji

Doświadczenie

Nasza firma od ponad 30 lat
realizuje zlecenia z zakresu

produkcji konstrukcji 
i komponentów ze stali  

Komponenty
Wycinamy, obrabiamy 
i montujemy elementy 

ze stali. Realizujemy 
zamówienia seryjne.

Konstrukcje

Kompleksowa oferta 
produkcji lekkich

konstrukcji stalowych

Wszechstronność

W grupie Wandtke
skupiamy firmy

o wielu specjalizacjach

Maszyny i urządzenia

W naszym zakładzie
produkujemy i montujemy

urządzenia i maszyny ze stali



Wandtke Grupa od ponad 30 lat produkuje części oraz komponenty ze stali, konstrukcje stalowe, maszyny, urządzenia 
oraz gotowe elementy oparte o rozwiązania stalowe. 

Producent konstrukcji oraz komponentów ze stali

Profesjonalizm
Naszą dewizą jest pełne 

zaangażowanie w realizowane 
projekty w oparciu o certyfikowane 

systemy zarządzania jakością

Konkurencyjność
Skrupulatne wykonanie, kontrola 

jakości i konkurencyjna oferta – to 
wyróżnia nas na rynku 

Wiarygodność
Nasza grupa posiada Certyfikat ISO 

9001 i świadczy usługi zgodnie 
z obowiązującymi normami

Przejrzystość
Utrzymujemy stały kontakt 

z naszymi klientami, tak by mieli 
pełną wiedzę na temat realizacji 

swojego zamówienia

Zespół
Nasza firma to kadra wykwalifikowanych 
i stale doskonalących swoje umiejętności 
pracowników

Doświadczenie
Wieloletnia praktyka przekłada się na 
stale rosnące zaufanie naszych 
klientów i partnerów

Renoma i doświadczenie w połączeniu z jakością i innowacyjnością



Realizujemy projekty zgodnie z posiadanymi certyfikowanymi systemami zarządzania jakością.

Konstrukcje i komponenty stalowe

Dla branży budowlanej

Realizujemy zlecenia z zakresu 
produkcji konstrukcji nośnych, 
kratownic, blachownic, słupów 
krzyżowych, barier ochronnych, 
ekranów akustycznych, a także 
małej architektury. Montujemy 

płyty warstwowe.

Dla przemysłu stoczniowego Prefabrykacja i komponentyDla przemysłu

Produkujemy urządzenia 
przemysłowe, konstrukcje 

technologiczne, techniczne, 
wsporcze i towarzyszące, całe linie 

produkcyjne oraz obiekty 
przemysłowe. 

Podejmujemy się realizacji 
projektów dla przemysłu 

stoczniowego, w tym: pokryw 
lukowych, drzwi pokładowych, 
burtowych i grodziowych oraz 

włazów.

Produkujemy różnego rodzaju 
konstrukcje i komponenty ze stali 

węglowych, nierdzewnych 
i aluminium. Specjalizujemy się 

w realizacji zamówień seryjnych.



Dzięki wielkopowierzchniowym obiektom produkcyjnym, jesteśmy w stanie zapewnić płynną i terminową produkcję.

Zaplecze powierzchniowe i techniczne

Magazyny

Posiadamy magazyn 
o powierzchni 600 m2 oraz place 

do składowania materiałów 
stalowych i wyrobów gotowych.

Teren Gabaryty konstrukcjiHale produkcyjne

Posiadamy 2 hale do montażu 
konstrukcji o powierzchni łącznej 

1800 m2.

Powierzchnia naszych terenów 
produkcyjnych to łącznie 

5 000 m2.

Jesteśmy w stanie 
wyprodukować konstrukcje 

stalowe o masie jednostkowej 
do 12 ton.

1000 m2 + 800 m2 600 m2 5000 m2 12 ton



Wandtke Grupa to ponad 30 osób, które każdego dnia z zaangażowaniem podejmują się pracy nad projektami klientów. 
Naszą firmę charakteryzuje i wyróżnia zorganizowany system ofertowania, przyjmowania i realizacji zleceń oraz transportu. 

Maszyny, kadra i transport

Kadra

Doświadczeni pracownicy to 
wizytówka naszej firmy. Stale 

poszerzamy i doskonalimy swoje 
umiejętności, aby jak najlepiej 

realizować projekty naszych 
klientów.

Projekty TransportMaszyny

Posiadamy urządzenia i maszyny do 
montażu i spawania konstrukcji 
stalowych w tym suwnice, piły, 

gwintownice i wiertarki. 

Nasi technicy CAD posiadają 
bogatą wiedzę i doświadczenie 

w zakresie opracowań rysunków 
i projektów technicznych, 

produkcyjnych i kontrolnych. 

Posiadamy możliwość transportu 
własnego oraz organizacji 

transportu zaufanymi firmami 
spedycyjnymi, organizujemy 

także transport drogą morską.
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Nasza firma spełnia wymagania jakości normy PN-EN 1090-1 dotyczące spawania materiałów metalowych
oraz posiada certyfikat zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834-2.

Spawanie konstrukcji stalowych

135

136

138

121

Spawanie elektrodą metalową 

w osłonie gazów aktywnych

Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego

drutem proszkowym

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu 
aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu 
metalicznym

Spawanie łukiem krytym pod 

topikiem

Nasi spawacze posiadają uprawnienia spawalnicze 
do spawania metodami takimi jak:

Spawamy metodami:

MAG
Spawanie łukowe elektrodą 
topliwą w osłonie gazów 
aktywnych

SAW
Spawanie łukiem krytym
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UKOSOWANIE MECHANICZNE
Ukosowanie które realizujemy 

przy pomocy ręcznych 
ukosowarek lub frezarek

Ukosowanie krawędzi blach, profili i rur

............

............

.............

Kształt krawędzi

Kąt ukosowania

Szerokość ukosowania

Długość ukosowania

3     100 mm 3      120 mm

Dowolny do 60 Dowolny do 60

X, Y i K X, Y i K

UKOSOWANIE TERMICZNE
Ukosowanie które realizujemy
przy pomocy palnika gazowego 

sterowanego numerycznie
lub przenośnego sektora gazowego

UKOSOWANIE 
STRUMIENIEM WODY

Ukosowanie które realizujemy
przez głowicę nastawą. 
Zaletą tej metody jest

nie wprowadzanie ciepła 
do materiału

0     30 mm

Nieograniczona

15 , 30 , 45 , 60

X, Y i K

12000 mm 4000 mm
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Oferujemy następujące usługi z zakresu obróbki skrawaniem:

Obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie

Toczenie
Obróbka powierzchni zewnętrznych 
i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył 
obrotowych 

Frezowanie
Kształtowanie płaszczyzn, rowków, kanałków, 
powierzchni kształtowych czy uzębień

Wiercenie

Wykonywanie otworów 

Rozwiercanie
Wykańczanie otworów mające na celu poprawienie 
dokładności wymiarowej i kształtu obrabianych 
powierzchni

Wytaczanie
Obróbka powierzchni wewnętrznych

Struganie

Obróbka narzędziem wykonującym ruch posuwisto-
zwrotny
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O grupie Wandtke
Wandtke Grupa to spółka wokół której skupiają się dwie inne firmy – Estimet i Nordcoop. 

Siłą grupy jest łańcuch różnych specjalizacji, który pozwala zaproponować naszym klientom 
kompleksowe usługi z zakresu obróbki stali i metali

Wandtke Grupa
Producent części i komponentów ze stali, 

lekkich konstrukcji stalowych, maszyn, 
urządzeń oraz gotowych produktów 

budowanych w oparciu o rozwiązania 
stalowe

Nordcoop
Firma specjalizująca się w produkcji 

i spawaniu wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych

Estimet
Dostawca usług w zakresie obróbki 
blach, w tym cięcia (laserem, 
plazmą, wodą i gazem), gięcia 
i zwijania blach



ISO 9001:2015
Nasza firma działa w oparciu 
o certyfikowany system zarządzania

EN 1090 (Znak CE) EXC2
Posiadamy certyfikat zgodności zakładowej
kontroli produkcji

Certyfikowany system zarządzania, znak CE oraz atestowane materiały

Wiarygodność

Atesty materiałowe
Stosowane przez nas materiały posiadają
atesty minimum klasy 3.1

ISO 3834-2
Posiadamy certyfikat zarządzania jakością
w spawalnictwie

DNV GL - approved welding workshop
Posiadamy certyfikat uznający technologię
spawania w zakładzie produkcyjnym
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Certyfikowana produkcja to gwarancja jakości i odpowiedzialności jaką nasza firma bierze za realizowane zlecenia.

Nasze Certyfikaty









Skontaktuj się z naszym doświadczonym 
zespołem już dziś

Biuro i zakład produkcyjny: Polska, 83-334 Miechucino, ul. Kartuska 2

biuro@wandtke.pl

+ 48 533 150 100

www.wandtke.pl

Zasięg: cała Europa
Nasze produkty trafiają do większości

krajów europejskich, a także poza

granice naszego kontynentu.


