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Jesteśmy rodzinną firmą inżynieryjną zajmującą się projektowaniem i
produkcją elementów z blach, tworzyw sztucznych oraz konstrukcji
spawanych. 

Specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej, ale także stali czarnej,
ocynkowanej oraz aluminium. Nasze doświadczenie budujemy od ponad 10
lat wdrażając wybrane projekty do produkcji.

Przy realizacji zamówień posługujemy się kompleksowym oprogramowaniem
CAD 3D, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują odpowiednio zaprojektowane
produkty wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Dzięki wieloletniej współpracy z firmami z różnych gałęzi przemysłu, mieliśmy
możliwość systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.
Wynikiem tej współpracy są projekty i realizacje dla wielu branż.
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OFERTA WSPÓŁPRACY

Nasza oferta obejmuje:

Projektowanie 2D/3D
Modele 3D, dokumentacja
płaska, wizualizacja,
analiza statyczna

Budowanie prototypów
Modelowanie złożeń, dobór 
materiałów

Montaż częściowy i 
kompletny
Montaż mechaniczny
 i elektryczny, automatyka 
przemysłowa, chemia 
montażowa

Wykończenie 
powierzchniowe
Szlifowanie, malowanie 
proszkowe, trawienie, 
szkiełkowanie, 
śrutowanie

Obróbka tworzyw
Cięcie, gięcie, toczenie, 
frezowanie CNC, 
tworzywa konstrukcyjne, 
taśmy modułowe, osłony 
z poliwęglanu, 

Laser i obróbka stali
Cięcie laserowe, gięcie 
blachy, spawanie TIG, 
toczenie, wiercenie 
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Produkcja kontraktowa
Kompleksowe usługi z zakresu obróbki i produkcji

projektowanie 2D/3D + budowa prototypów
produkcja mało oraz średnioseryjna + optymalizacja produktu
kontrola jakościowa, kontrola dostawców
montaż kompletny lub częściowy
pokrycia powierzchniowe 
pakowanie i logistyka

Naszym atutem jest kompleksowość usług, w skład których wchodzą:

Kompleksowość

Od wielu lat realizujemy z powodzeniem projekty dla Klientów z
różnych branż. To co jest dla nas ważne i to co nas wyróżnia to
rzetelność w podejściu do Klienta.

Doświadczenie i rzetelność

Nasze doświadczenie pozwala nam na dobór odpowiednich
materiałów, technologii  oraz części w odniesieniu do możliwości
rynku, aby zbudować prototyp w jak  najbardziej przystępny sposób.
W tym czasie wypracowaliśmy listę najlepszych dostawców od
których zamawiamy materiały wyłącznie certyfikowane.

Dobór materiałów i części
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Wybrane 
realizacje
Więcej realizacji na naszej stronie w
zakładce "Realizacje"
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Wybrane Realizacje

Więcej realizacji na naszej 
stronie w zakładce "Realizacje"



FHU INOXIUM

Kontakt do nas

www.inoxium.pl
info@inoxium.pl
+48 731 045 280


