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Sk∏ad Firmowy Narz´dzia-Spawalnictwo w Kato-
wicach wywodzi si´ z Huty Baildon i od 1993 r.
kontynuuje kilkudziesi´cioletnià dzia∏alnoÊç jej skle-
pu firmowego. Uzyska∏ certyfikat PN-EN 9001: 2001
i ekspresowo zaopatruje wiele przedsi´biorstw
z województwa Êlàskiego i województw oÊciennych
w najlepszej jakoÊci urzàdzenia do spawania i ci´cia
oraz materia∏y spawalnicze Êwiatowej firmy ESAB.
Oprócz tego w ofercie jest kilkadziesiàt tysi´cy in-
nych produktów – sà np. narz´dzia skrawajàce, po-
miarowe, r´czne, materia∏y Êcierne, odzie˝ robocza,
torby, sprz´t bhp. Producentami tych wyrobów sà
czo∏owi producenci polscy i zagraniczni, tacy jak:
Dolfamex, Pafana, VIS, Bison-Bial, Sandvik Baildonit
i Abicor Binzel.

G∏ównà dzia∏alnoÊcià firmy jest dystrybucja spa-
walniczych produktów ESAB-u: urzàdzeƒ do spawa-
nia i ci´cia – spawarek prostownikowych, inwerto-
rowych, agregatów spalinowych do spawania me-
todà MMA, pó∏automatów do spawania metodà
MIG/MAG, urzàdzeƒ do spawania metodà TIG, urzà-
dzeƒ do elektrycznego ci´cia plazmà powietrznà,
ch∏odnic i ró˝nych akcesoriów; materia∏ów spawal-

niczych – materia∏ów do stali nierdzewnych, wyso-
kostopowych, niskostopowych, niskow´glowych,
stopów aluminium, miedzi, niklu, ˝eliwa, tytanu, ma-
teria∏ów do napawania utwardzajàcego, do ∏àczenia
materia∏ów ró˝noimiennych i dystrybucja nowator-
skich drutów bez pokrycia miedziowego; urzàdzeƒ
do spawania zautomatyzowanego – automatów
traktorowych, g∏owic spawalniczych, sterowników,
wózków, s∏upowysi´gników, urzàdzeƒ manipulacyj-
nych i obrotników; oraz systemów do ci´cia – sta-
cjonarnych maszyn do ci´cia gazowego, plazmowe-
go czy laserowego, sto∏ów do ci´cia, przenoÊnych
urzàdzeƒ do ci´cia plazmowego, urzàdzeƒ do zna-
kowania i ukosowania, jak równie˝ oprogramowa-
nia komputerowego wspomagajàcego produkcj´.

Sk∏ad Firmowy Narz´dzia-Spawalnictwo sprze-
daje towar po cenach fabrycznych i dostarcza go
w∏asnym transportem (bezp∏atnie, jeÊli zamówienie

jest odpowiednio du˝e). Co si´ tyczy urzàdzeƒ spa-
walniczych, to dostarcza je na swój koszt klientom
z ca∏ej Polski. Katowicki dystrybutor zapewnia nie
tylko szybkà i sprawnà dostaw´ urzàdzeƒ i mate-
ria∏ów spawalniczych, ale i bezp∏atnà pomoc
w ich wyborze – instruktorzy spawalnictwa demon-
strujà w firmie klienta mo˝liwoÊci sprz´tu, odpowia-
dajà na wszystkie pytania techniczne i szkolà spa-
waczy w obs∏udze urzàdzenia. Dodatkowym u∏a-
twieniem dla klientów jest równie˝ mo˝liwoÊç kup-
na urzàdzeƒ ESAB-u w leasingu. A.K.
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Alstema Sp. z o.o. to znany na rynku polskim i za-
granicznym producent urzàdzeƒ i elementów urzà-
dzeƒ dla przemys∏u energetycznego oraz konstruk-
cji stalowych i aluminiowych dla budownictwa. Fir-
ma zajmuje si´ równie˝ m.in. budownictwem mo-
du∏owym (wykonuje np. kontenery biurowe i sani-
tarne oraz budynki szkolne i hale wielofunkcyjne),
aluminiowà stolarkà otworowà i fasadowà, produk-
cjà ekranów akustycznych, paneli dêwi´koizolacyj-
nych, balustrad, zadaszeƒ i stalowych schodów z ele-
mentami drewniano-szklanymi. Ponadto spó∏ka
Êwiadczy wysokospecjalistyczne us∏ugi spawalnicze.

Alstema to tak˝e wieloletnia tradycja – przedsi´-
biorstwo kontynuuje kilkudziesi´cioletnià dzia∏alnoÊç
firmy Mimet i kilkunastoletnià dzia∏alnoÊç spó∏ki
Polspaw – oraz ok. 100 wysoko wykwalifikowanych

pracowników, hala produkcyjna o powierzchni
przesz∏o 10 tys. m2 i nowoczesny, ró˝norodny park
maszynowy, w którego sk∏ad wchodzà takie urzà-
dzenia, jak: sterowana numerycznie wypalarka la-
serowa (firmy Mazak), sterowana numerycznie wy-
palarka plazmowa (wyposa˝ona w g∏owic´ do wy-
krawania), kraw´dziarka CNC o nacisku 145 t i d∏u-
goÊci kantowania wynoszàcej 3 m, kraw´dziarka
CNC o nacisku 600 t i d∏ugoÊci kantowania wyno-
szàcej 6 m, a tak˝e spawarki firmy Kempi – pó∏au-
tomaty do spawania metodà MIG/MAG i urzàdze-
nia do spawania metodà TIG.

Za granicà g∏ównymi kontrahentami spó∏ki sà
przede wszystkim firmy francuskie – Simelectro i Are-
va T&D SA. Simelectro zamawia w zak∏adzie szyno-
przewody wielkopràdowe (póêniej przekazuje je do

mi´dzynarodowej firmy ABB), natomiast Areva
T&D SA jest odbiorcà urzàdzeƒ ch∏odzàcych wyko-
rzystywanych w elektrowniach jàdrowych i konwen-
cjonalnych.

W trosce o dalszy rozwój Alstema stara si´ o in-
westora strategicznego. Pe∏ny portfel zamówieƒ
i perspektywy rozwojowe powodujà, ˝e wiele pol-
skich i zagranicznych firm jest zainteresowanych
wspó∏pracà. Stwarza to dobre rokowania na po-
myÊlnà realizacj´ zamierzeƒ spó∏ki. A.K.
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] Spó∏ka specjalizuje si´
w urzàdzeniach dla energetyki

PREZENTACJE

W dawnym sklepie Baildonu artyku∏y spawalnicze z ca∏ego Êwiata

ALSTEMA poszukuje inwestora strategicznego

] XXI wiek to automatyzacja
ci´cia i spawania
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