Innowacje Dla Przemysłu
KOMPLEKSOWA OBRÓBKA MECHANICZNA
OUTSOURCING PRODUKCJI
CIECIE BLACH | PROJEKTOWANIE CNC
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KOMPLEKSOWA OBRÓBKA MECHANICZNA
PRODUKTY I PÓŁPRODUKTY
MOTORYZACJA
części silników,
elementy podzespołów
mechanicznych,
elementy wytłoczenia
wnętrz samochodów
dostawczych,
zabudowy specjalne,

PRZEMYSŁ METALOWY
wspieranie produkcji (outsourcing)
zakładów wytwarzających
narzędzia i wyroby metalowe,
lodówki, kuchenki, piekarniki,
maszyny do szycia
BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURA
Części maszyn budowlanych,
elementy konstrukcyjne stalowe słupy, belki, elementy mocujące;
posadzki, dekory, schody stalowe,
elementy wyposażenia wnętrz, szyldy,
logotypy, banery reklamowe,
oznakowania pionowe, szablony do
prac malarskich, instalacje
PRZEMYSŁ
MASZYNOWY
koła zębate, podstawy,
obudowy, części
maszyn, obrabiarek,
silników, kotłów,
maszyn górniczych
i budowlanych,
ciągników i maszyn
rolniczych

PRZEMYSŁ
PRECYZYJNY
części instrumentów
pomiarowych, wag,
urządzeń precyzyjnych,
wykonywanie prototypów
elementów w różnych
wariantach dla podnoszenia
jakości produkcji

ENERGETYKA
Mosty szynowe, złącza miedziane
i aluminiowe, osłony z blachy ocynkowanej,
wykładziny gipsowe szaf żaroodpornych,
złącza i przełączniki, wycinanie otworów
w blachach malowanych proszkowo
pod przepusty kablowe, wykonujemy
elementy z tworzyw sztucznych
i metali rzadkich.

NASZA OFERTA
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CIĘCIE WODĄ
Wycinamy skomplikowane kształty, wykonujemy
otworowanie, fazowanie i grawerowanie, w każdym
dostępnym materiale. Stosujemy technologię
pięcioosiowego Abrasive Water Jet – daje nam to
możliwość dokładnego fazowania i cięcia dowolnych
kształtów, otworów oraz obróbkę elementów o
złożonej budowie (zlewy, elementy silników itp.).
HYDRAULICZNE NOŻYCE GILOTYNOWE
Jest to technologia do szybkiego i precyzyjnego cięcia
blach, umożliwia uzyskanie nieskomplikowanych kształtów
przy niewielkich nakładach finansowych.
Formatujemy arkusze do 8 mm grubości i 3000mm
długości.

GIĘCIE, WALCOWANIE
Oferujemy obróbkę plastyczną stali w postaci gięcia
oraz walcowanie arkuszy blach i rur. Na
wyposażeniu posiadamy zarówno walcarkę,
krawędziarkę jak i zwijarkę. Możliwe jest
wykonywanie stożków oraz elementów o przekroju
prostokątnym i owalnym.

PROJEKT
Działamy kompleksowo. Posiadamy własny zespół
projektowy. Oferujemy transport, dostępny mamy
własny magazyn materiałów.
Doradzamy najlepsze rozwiązanie optymalizacji
obróbki i wdrażamy sporządzony projekt do produkcji.
Wytwarzamy prototypy i obrabiamy seryjnie. Dajemy
możliwość skonfigurowania zamówienia według
indywidualnych preferencji.

KOMPLEKSOWA OBRÓBKA
Zdajemy sobie sprawę z wagi kompletnego
rozwiązania, dlatego oferujemy takie elementy jak:
transport, materiał, projekt i obróbkę. Posiadamy
własny magazyn najczęściej wykorzystywanych
materiałów i współpracujemy na bieżąco z dostawcami.
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WELES TO SZYBKA I NIEZAWODNA USŁUGA DLA TWOJEJ FIRMY
Uczestniczymy aktywnie w realizacjach większości wrocławskich przedsiębiorstw
produkcyjnych i budowlanych.
Pracujemy dla dużych koncernów jak i małych przedsiębiorstw.
Jesteśmy dostawcą części i usług dla firm krajowych jak i na rynek europejski dla firm
z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Czech, Słowacji i Finlandii.
Wytwarzamy elementy w dużych seriach jak też pojedyncze sztuki.

ź Zapewniamy bardzo krótkie
okresy realizacji zamówień
ź Oferujemy

obróbkę
plastyczną materiału w
zakresie kompleksowym

ź

Zapewniamy swobodę
wyboru rodzaju i określenie
parametrów obróbki

ź Posiadamy

jedyną we
Wrocławiu 5-osiową
obrabiarkę – możliwość
dokładnego fazowania i
cięcia dowolnych kształtów,
otworów oraz obróbkę
elementów o złożonej
budowie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ADRES:
ul. Muchoborska 18
53-424 Wrocław (bud. gamma)
(wjazd od strony ul. Austriackiej)

DZIAŁ HANDLOWY:
+48 600 483 773
+48 660 489 760

WARSZTAT:

kontakt@weles.biz

www.weles.biz

+48 795 145 924

