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o za sad no ści roz wo ju w kie run ku wy ro bów
pła skich. Na po trze by swo jej in we sty cji Eu ro -
me tal S.A. wy brał do staw ców, któ rzy by li
w sta nie speł nić wy so kie wy ma ga nia tech -
nicz ne i za ofe ro wać sprzęt o naj wyż szych pa -
ra me trach, któ ry za pew ni moż li wość do star -
cza nia naj wyż szej ja ko ści wy ro bów.

Z my ślą o ich roz wo ju fir ma współ pra cu je też
z pra cow ni ka mi na uko wy mi Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej w Kra ko wie oraz z In sty tu tem
Me ta li Nie że la znych. Po zwa la to z jed nej stro ny
za gwa ran to wać moż li wość pro duk cji za awan -
so wa nych tech no lo gicz nie wy ro bów, a z dru -
giej – zwięk szyć wy daj ność za kła du przy za -
cho wa niu kon ku ren cyj no ści eko no micz nej.

Na sta wie ni na in no wa cje
Eu ro me tal S.A. na le ży do gru py Eko -Świat, któ -
ra ma sie dzi bę w Kłom ni cach k. Czę sto cho wy.
Zo sta ła za ło żo na w 1990 r. Kil ka lat póź niej
uru cho mio no od lew nię sto pów alu mi nium.

W 2003 r. za czę ła dzia łać pierw sza i je dy na
w Pol sce in sta la cja do cią głe go po zio me go od -
le wa nia alu mi nium, co po zwo li ło na roz po czę -
cie pro duk cji sto pów od lew ni czych i pla stycz -
nych w for mie sztang i wlew ków, w tech no lo -
gii cią głe go od le wu. Z po cząt kiem 2005 r.
Eu ro me tal S. A roz po czął pro duk cję alu mi nio -
wych pro fi li wy ci ska nych w no wym za kła dzie
w Sta lo wej Wo li. 

Gru pa Eko -Świat, ma jąc na ce lu roz wój
w kie run ku no wo cze sne go, wy daj ne go oraz
przy ja zne go śro do wi sku przed się bior stwa,
pro wa dzi in ten syw ny pro gram in we sty cyj ny
we wszyst kich swo ich jed nost kach pro duk cyj -
nych. Zo sta ły one zbu do wa ne od pod staw oraz
wy po sa żo ne w no we ma szy ny i urzą dze nia.
Dla te go mo gą po chwa lić się wy so kim po zio -
mem in no wa cyj no ści. Stra te gią, fi lo zo fią i po -
li ty ką fir my jest two rze nie przed się bior stwa
no wej ge ne ra cji, opar te go na no wo cze snych
tech no lo giach. Da je to prze wa gę kon ku ren cyj -
ną i stwa rza do bre per spek ty wy do roz wo ju. 

Do ko na nia gru py zo sta ły do strze żo ne przez
ry nek. Gru pa Eko -Świat otrzy ma ła m.in. I Na -
gro dę na Tar gach Od lew nic twa ME TAL 2004
za sto py alu mi nium pro du ko wa ne w tech no lo -
gii cią głe go od le wa nia, na gro dę „Pan te on Pol -
skiej Eko lo gii” pod pa tro na tem mi ni stra śro do -
wi ska i pre ze sa Pol skie go Cen trum Ba dań
i Cer ty fi ka cji S.A., ty tuł Ga ze li Biz ne su 2004 r.
czy też wy róż nie nie „Pra co daw ca Or ga ni za tor
Pra cy Bez piecz nej” nada ne przez Pań stwo wą
In spek cję Pra cy. Po sia da tak że sys te my zin te -
gro wa ne go za rzą dza nia ISO 9002, ISO 14001,
ISO TS 16949, po twier dzo ne ak tu al ny mi cer -
ty fi ka ta mi nie za leż nych świa to wych in sty tu -
cji, ta kich jak TÜV, czy Lloyd.

L in ia zo sta ła za pro jek to wa na do pro duk cji
taśm ze sto pów alu mi nium se rii

1000, 3000, 5000, 6000 oraz 8000, o sze ro ko -
ści do 2100 mm i gru bo ści od 0,15 do 4 mm.
Wy twa rzać bę dzie za rów no ta śmy w krę gach,
jak i bla chy, przy cię te na wy miar we dług spe -
cy fi ka cji klien ta. Sze ro kie spek trum moż li -
wych do za ofe ro wa nia sto pów oraz wy mia rów
po zwo li na spo rą dy wer sy fi ka cję od bior ców.
Ta śmy do star cza ne bę dą m.in. na po trze by
bran ży elek tro tech nicz nej, opa ko wań (w tym
spo żyw czych), kon struk cyj nej, bu dow la nej,
a tak że do pro du cen tów sprzę tu AGD.

Ko lej ny krok w roz wo ju
Eu ro me tal S.A. ma już ugrun to wa ną po zy cję
na ryn ku od le wa nych i wy ci ska nych wy ro bów
alu mi nio wych. Z opty mi zmem my śli też
o eks pan sji w sek to rze taśm i blach. 

Wła dze fir my li czą, że prze peł nio ny im por tem
pol ski ry nek za ak cep tu je ro dzi me go do staw cę,
któ ry ofe ro wać bę dzie kon ku ren cyj ne pro duk ty.
No wa li nia za opa try wać bę dzie rów nież ryn ki
eks por to we. Spół ka pla nu je ok. 30 – 40 proc.
pro duk cji sprze da wać po za Pol ską, zwłasz cza
w in nych kra jach eu ro pej skich.

Pierw sze dzia ła nia in we sty cyj ne zwią za ne
z uru cho mie niem przez Eu ro me tal S.A. wal -
cow ni mia ły miej sce już w 2010 r. Czy nio ne
przez la ta ob ser wa cje do ty czą ce tren dów po -
py tu i po da ży oraz ana li za naj now szych do -
stęp nych tech no lo gii prze ko na ły wła dze fir my

W drugiej połowie 2015 r. uruchomiona zostanie w zakładzie w Bogumiłowie
nowoczesna walcownia taśm aluminiowych. Jej parametry wydajnościowe pozwolą
na produkcję ponad 100 tys. ton materiału rocznie.

Eurometal S.A.: nowy gracz na rynku
wyrobów płaskich z aluminium

Eurometal S.A. ma już
ugruntowaną pozycję na rynku
odlewanych i wyciskanych
wyrobów aluminiowych
Z optymizmem myśli też
o ekspansji w sektorze taśm i blach. 
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Siedziba Zarządu, Dział Handlowy i Zakład Odlewniczy:
ul.�Kolejowa�45/46,�42-270�Kłomnice,�tel.�34�366�93�13�faks�34�328�13�10�e-mail:�info@eko-swiat.pl

Zakład Produkcyjny i Magazyn Profili:
ul.�I.�Mościckiego�8,�37-450�Stalowa�Wola,�tel.�15�642�60�22�faks�15�642�51�61�

Zakład Walcowni Taśm Aluminiowych:
ul.�Ekologiczna�2,�Bogumiłów,�97-410�Kleszczów,�tel.�34�328�13�18�wew.�401,�faks�34�328�13�18�wew.�420

Zakład Odlewni Taśm Aluminiowych
ul.�Ekologiczna�2a,�Bogumiłów,�97-410�Kleszczów,�tel.�34�328�13�18�wew.�401,�faks�34�328�13�18�wew.�420
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