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15 LAT
W BRANŻY

TERMINOWOŚĆ
ZLECEŃ

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

GLOBALNY
ZASIĘG

INTERESUJE CIĘ STABILNA WSPÓŁPRACA
Z ZAUFANĄ FIRMĄ?
•
•

Wyślij zapytanie już teraz, a w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.

info@sermabud.pl

OBRÓBKA
SKRAWANIEM

toczenie na tokarkach manualnych i NCN
frezowanie na obrabiarkach
manualnych i CNC
•	 szlifowanie płaszczyzn, wałków, otworów
•
dłutowanie, cięcie materiałów
na piłach taśmowych
•
cięcie blach na nożycach gilotynowych

04

05

OBRÓBKA SKRAWANIEM CNC
Rozpoczynając współpracę z nami, masz pewność, że Twoje
zlecenie wykonają wykwalifikowani specjaliści, którzy do
dyspozycji mają nowoczesne maszyny CNC oraz manualne.
Działamy precyzyjnie i terminowo. Realizujemy zlecenia o różnym
poziomie skomplikowania ściśle według wymagań klienta. To wszystko
sprawia, że będziesz w pełni usatysfakcjonowany ze współpracy
z Sermabud. Tak jak setki klientów, którzy już nam zaufali.
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AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA
•
•
•
•

•
•

modernizacja układów sterowania,
automatyki maszyn i urządzeń
wymiana układów sterowania
i zasilania w starych urządzeniach
obsługa i diagnostyka sterowników, paneli
operatorskich oraz podzespołów
budowanie urządzeń produkcyjnych,
automatycznych stanowisk
montażowych, linii produkcyjnych
konsulting, projekt, dobór, instalacja,
dokumentacja powykonawcza
inwentaryzacja i modyfikacja
istniejącej dokumentacji

Efektywne zautomatyzowanie poszczególnych
procesów produkcyjnych stanowi niezbędny
warunek dla rozwoju przemysłu. Realizując
zadania z zakresu automatyki przemysłowej,
pomogliśmy zoptymalizować pracę w wielu
europejskich przedsiębiorstwach.
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REMONTY URZĄDZEŃ
Nasi klienci cenią nas za profesjonalizm i kompleksowe podejście. Bez
trudu wykonujemy zlecenia całościowe, w skład których wchodzą m.in.:
audyt obecnie stosowanych urządzeń oraz opracowanie projektu nowych
rozwiązań i jego wdrożenie. Naszych partnerów wspieramy również,
tworząc jednostkowe urządzenia czy modernizując obecne. Jesteśmy także
do dyspozycji w sferze napraw awaryjnych i generalnych remontów.
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•
•

PRACE ŚLUSARSKIE
I SPAWALNICZE

•

•

•
•

produkcja i montaż budowlanych
konstrukcji stalowych
wszelkiego rodzaju przeróbki
konstrukcji stalowych
produkcja i przeróbki zbiorników, rurociągów,
części maszyn, wyrobów z blach, balustrad
i zadaszeń, kanałów wentylacyjnych, okapów
produkcja i przeróbki podestów, pomostów
pod maszyny i linie technologiczne, antresoli
w pomieszczeniach technologicznych
zabezpieczenia obiektów, bramy
ogrodzeniowe, magazynowe, do hal i inne
drobne prace ślusarskie

W swoim portfolio mamy setki zrealizowanych prac ślusarskich
i spawalniczych o różnym stopniu skomplikowania. Przez wiele
lat działalności wypracowaliśmy wysokie standardy obsługi, które
spotkały się z uznaniem najbardziej wymagających firm na rynku.
Jakość naszych usług gwarantują doświadczenie, nowoczesne
urządzenia oraz szerokie uprawnienia. Posiadamy kwalifikacje
I grupy zakładów wg polskiej normy PN-87/M-69009 do wytwarzania,
montażu i napraw spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2
i 3 oraz stali niestopowych i wysokostopowych konstrukcyjnych
z uwzględnieniem połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych.
Działamy zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/23/WE.
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INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE
•

•
•
•
•

•

projektowanie i wykonawstwo
kompleksowych instalacji zasilających
zakłady produkcyjne, dystrybucji energii,
oświetlenia hal produkcyjnych, zasilania sieci
komputerowych itd.
remonty i modernizacja istniejących
instalacji elektrycznych
przeglądy okresowe instalacji
energetycznych
pomiary ochronne i eksploatacyjne sieci,
instalacji i urządzeń energetycznych
projektowanie i wykonawstwo kotłowni
gazowych, instalacji grzewczych,
wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
przeciwpożarowych, sprężonego powietrza,
wody obiegowej itd.
wykonywanie przyłączy do budynków

Kompleksowo wspieramy naszych partnerów w zakresie instalacji
technologicznych. Nasz zespół tworzy szerokie grono fachowców o różnych
specjalizacjach i kompetencjach. Dlatego bez trudu wykonujemy od podstaw
wszystkie kluczowe instalacje w przedsiębiorstwie.
Zależy nam na poznaniu dokładnej sytuacji klienta oraz jego potrzeb.
Doradzimy najlepsze rozwiązania, a korzystając z nowoczesnych technologii,
wdrożymy optymalne systemy. Skuteczność naszych działań potwierdzają
liczne certyfikaty oraz szerokie grono zadowolonych klientów.
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RELOKACJA MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH
•
•
•
•
•
•

kompleksowa relokacja całych
linii produkcyjnych
transport urządzeń produkcyjnych
transport urządzeń wielkogabarytowych
transport przedmiotów nietypowych
transport krajowy
transport zagraniczny

Operacja relokacji maszyn przemysłowych
to zadanie dla specjalistów. W Sermabud
zajmiemy się całościowo logistyką,
profesjonalnie przygotujemy maszyny do
transportu, a następnie w wyznaczonym
czasie dostarczymy i uruchomimy wszystkie
urządzenia w miejscu przeznaczenia.
W naszej historii transportowaliśmy już setki
maszyn, nie tylko na terenie Polski, ale także poza
jej granicami (m.in. Indie, Korea Południowa).
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TECHNOLOGIA
OPARTA NA
DOŚWIADCZENIU

K

iedy 15 lat temu zakładaliśmy firmę Sermabud, wybraliśmy hasło: profesjonaliści dla profesjonalistów. Dziś, po wykonaniu setek zleceń oraz
współpracy z setkami klientów, wciąż jesteśmy wierni tym słowom.
Robimy wszystko, by nasze usługi i produkty charakteryzowały się najwyższą jakością, a nasza praca była profesjonalna i terminowa. Systematycznie
wdrażamy najnowsze technologie, rozwijamy park maszyn i dynamicznie podążamy za wymaganiami rynku.
W Sermabud stawiamy także na wysoko wykwalifikowany personel, który regularnie doskonali swoje umiejętności.
Satysfakcja klientów i ich rekomendacje są najlepszym potwierdzeniem, że
podążamy właściwą drogą.

Paweł Habdas
prezes zarządu

zaprojektowane przez boomstudio.pl

SERMABUD POLAND Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe
ul. Montażowa 7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 815 16 71
Fax: +48 33 815 16 72
info@sermabud.pl
www.sermabud.pl

zobacz video

