
KONSTRUKCJE 
STALOWE

STEEL STRUCTURES



Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych
Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton



POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ 
NASZĄ OFERTĘ:

■ 

■

■

■ 

■

■

■ 

pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych 

      – kompleksowe i terminowe dostawy,

 systemowe rozwiązania hal (hale jednonawowe i wielonawowe 

     o rozpiętości 6 ÷ 42 m z przeznaczeniem na obiekty 

     magazynowe, przemysłowe, rekreacyjno-sportowe), 

 pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych oraz ogniochronnych,

laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres 

      badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych,

 doradztwo techniczne – stały kontakt z wykwalifikowaną 

      kadrą inżynieryjno-techniczną,

 dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę,

gwarantujemy profesjonalny i szybki montaż.
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 konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, 

produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów 

użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów 

przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, 

infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe 

(kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, estakady),

 infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje 

stadionów, hal i innych obiektów sportowych,

 przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych 

i pływających na ropę i substancje ropopochodne 

oraz wodę, silosy i bunkry na materiały sypkie oraz stałe, 

silosy dla cukrowni, zbiorniki oczyszczalni ścieków, 

elementy konstrukcji przesyłowych,

 przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje 

stalowe kotłów, konstrukcje kanałów spalinowych,

 przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne, 

techniczne, wsporcze, towarzyszące, linie produkcyjne,

 Konstrukcje offshore różnego rodzaju konstrukcje ze stali 

węglowych, nierdzewnych i aluminium. 

P R Z Y K Ł A D Y  
ZASTOSOWAŃ



TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA 

Podstawowe normy wykonawcze konstrukcji

 stalowych stosowane w produkcji:

       Konstrukcje stalowe budowlane 

                                  – Warunki wykonania i odbioru 

                                  – Wymagania podstawowe

 PN-EN 1090-2         Wykonywanie konstrukcji stalowych 

                                  i aluminiowych 

                                  Część 2: Wymagania techniczne 

                                  dotyczące wykonania konstrukcji stalowych

 DIN 18800-7            Budowle stalowe

                                  Część 7: Wykonanie i kwalifikacje wykonawcy

 PN-EN ISO 3834-2     Wymagania jakości dotyczące 

                                            spawania materiałów metalowych

                                   – Część 2. Pełne wymagania Jakości

                              

 PN-89/S-10050        Obiekty mostowe 

                                  – Konstrukcje stalowe 

                                  – Wymagania i badania
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PN-B-06200:2002 

Normy stosowane w zakresie zabezpieczenia  antykorozyjnego:

 

                                  Oznaczanie grubości powłoki

 PN-ISO 8501-1            Przygotowanie podłoży stalowych 

                                   przed nakładaniem farb i podobnych 

                                   produktów. Wzrokowa ocena czystości 

                                   powierzchni

 Pn-En ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych 

                                   przed nakładaniem farb i podobnych 

                                   produktów. Badania służące do oceny 

                                   czystości powierzchni. 

 

 PN-EN ISO 12944        Farby i lakiery. 

                                  Ochrona przed korozją konstrukcji 

                                  stalowych za pomocą ochronnych 

                                  systemów malarskich
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PN-EN ISO 2808          Farby i lakiery. 

Znakowanie:

W sposób trwały zamieszczane 

są następujące znaki:

 oznaczenie wyrobu/elementu,

 znak kontroli jakości,

 znakowanie CE 

     (przy wykonaniu wg Pn-En 1090).

Oferujemy również cechowanie przez 

naklejanie etykiet zawierających odpowiednie 

znaki oraz identyfikację poprzez kody 

kreskowe lub kody QR.
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Wykonujemy zabezpieczenie 

antykorozyjne elementów wysyłkowych:

 czyszczenie do klasy powierzchni Sa 3,

 rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia 

– m.in. zabezpieczenia powłokami malarskim,   

farbami ogniochronnymi(pęczniejącymi)

metalizacja oraz cynkowanie ogniowe,

grubość powłok – według normy 

      PN-EN ISO 12944-5.
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Prace odbiorowe w procesie 

produkcji konstrukcji stalowych

 Badania nieniszczące wg. ISO 9712

      metodami:  VT, PT, MT, UT, RT, LT

 Nadzór i kontrola prac spawalniczych

      wg. PN-EN ISO 14731

■
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Tel. 32 766 42 12
biuro@stalem.pl
www.stalem.pl


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

