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HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA



HISTORIA FIRMY
ZACZEŁO SIĘ W 1911…

ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH MAKSYMILIANA GILLA - ZBLEWO 



HISTORIA FIRMY
LATA 1990-2013 

WYTWORNIA KOSNTRUKCJI STALOWYCH W ROKOCINIE 



HISTORIA FIRMY
ROK 2008

CYNKOWNIA OGNIOWA – STAROGARD GDAŃSKI

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 



HISTORIA FIRMY
ROK 2013

CENTRUM SERWISOWE STALI – STAROGARD GD.



Zakres działalności:

- Konstrukcje stalowe,

- Obróbka plastyczna blach,

- Cynkowanie ogniowe,

- Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych,

- Obiekty hippiczne: stajnie, ujeżdżalnie,

- Artykuły hippiczne.



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
PRASA KARAWĘDZIOWA - 8200/8

Parametry:

 maksymalna długość gięcia 8200 mm

 maksymalna grubość gięcia do 8 mm

 nacisk prasy 630 ton



CENTRUM SERWISOWE STALI
PRASA KARAWĘDZIOWA - 8200/8



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
PRASA KARAWĘDZIOWA - 4100/4



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
PRASA KARAWĘDZIOWA - 4100/4

Parametry:

 maksymalna długość gięcia 4100 mm

 maksymalna grubość gięcia do 4 mm

 nacisk prasy 250 ton



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
NOŻYCE GILOTYNOWE  - 8100/8



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
NOŻYCE GILOTYNOWE  - 8100/8

Parametry:

 maksymalna długość cięcia 8100 mm

 maksymalna grubość ciętej blachy 

do 8 mm



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
Linia do prostowania i cięcia blachy z kręgów



CENTRUM SERWISOWE STALI - usługi
Linia do prostowania i cięcia blachy z kręgów

Parametry:

 grubość prostowanej i ciętej blachy od 2 do 6 mm

 szerokość cięcia do 2000 mm

 długość cięcia – wg życzenia klienta



Damen Marine Components - Gdańsk – hala produkcyjna



Activ Yachts – Błotnik – konstrukcja hali produkcyjnej



Cemet - Gdańsk – hala produkcyjna



WYKONASTWO OBIEKTÓW „POD KLUCZ”

TCO – Linowiec – budynek biurowy z halą magazynową



KONSRUKCJE STALOWE
Sea Towers – Gdynia – kondygnacja szczytowa wieżowca



KONSTUKCJE STALOWE

konstrukcje stalowe – budownictwo lądowe



Cynkowanie ogniowe



Cynkowanie ogniowe



Cynkowanie ogniowe

Wymiary wanny cynkowiczej

7500 x 3200 x 1500

Waga wsadu

3,2 t

Max wydajność linii cynkowniczej w miesiącu

1 500 t konstrukcji

Przewidywana wydajność na 1 zmianie 

produkcyjnej

20 t konstrukcji



Cynkowanie ogniowe

linia obróbki chemicznej



Obiekty hippiczne: stajnie 



Obiekty hippiczne: Ośrodki jeździeckie 



obiekty hippiczne – konstrukcja stajni 



Obiekty hippiczne - ujeżdżalnie



Artykuły hippiczne – fasady, boksy 



Działania prospołeczne



Działalność 

charytatywna



Działalność 

charytatywna



Działalność

edukacyjna



Działalność 

edukacyjna



Wspieranie organizacji

pozarządowych  



Wspieranie organizacji

pozarządowych  



Rozwój zatrudnienia



Rozwój zatrudnienia 



Planowana inwestycja w Wocławach 

Gmina Cedry Wielkie 

Wytwórnia konstrukcji stalowych wraz z 

ocynkownią ogniową 



Inwestycja Wocławy – założenia  

Hala produkcyjna  o powierzchni około 3600 m2 

wszystkie procesy produkcyjne wewnątrz hali

Zatrudnienie w bezpośredniej produkcji w okresie 2 lat 

działalności: 86 osób

Zatrudnienie pozaprodukcyjne w okresie 2 lat działalności: 

12 osób 



Planowana lokalizacja zakładu



Inwestycja Wocławy – planowane uzbrojenie 

terenu przez Gillmet

1. Rurociąg  gazowy średniego ciśnienia do 

dalszej rozbudowy

2. Stacja transformatorowa 

3. Waga samochodowa 50t dla zestawów 24 m



Potrzeby zakładu produkcyjnego 

A. Pracownicy firmy: Pracownicy produkcji i biura

B. Obsługa techniczna zakładu – konserwacje bieżące

C. Transport zewnętrzny 

D. Ochrona fizyczna

E. Serwis sprzątający 



Oferta zakładu dla Pracowników:

A. Szkolenia zawodowe (z uzyskaniem uprawnień)

B. Kurs językowy 

Oferta dla Młodzieży i Studentów: 

A. Praktyki zawodowe

B. Staże

C. Praca sezonowa

Oferta dla Uczniów  - wykłady w ramach lekcji szkolnych:

A. „Lekcja chemii w ocynkowni ogniowej”

B. „Jak powstają konstrukcje stalowe”

C. „Jak działa przedsiębiorstwo – tworzenie struktury 

organizacyjnej ”



Ochrona środowiska naturalnego

Standardowe urządzenia stosowane w 

nowoczesnych  zakładach przemysłowych 

zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie 

środowiska naturalnego oraz zgodnie z 

dyrektywami Unii Europejskiej    



Linia obróbki chemicznej – szczelna kabina z systemem 

podciśnieniowym wraz z instalacją filtracji powietrza –

absorber oparów  



Ochrona środowiska naturalnego 

Zastosowanie absorbera oparów kwaśnych 



Filtracja powietrza z pieca cynkowniczego (proces cynkowania 

ogniowego) 



Ochrona środowiska naturalnego 

Zastosowanie filtra pyłów



Ochrona środowiska naturalnego 

Instalacja BEZŚCIEKOWA  – wszelkie odpady 

utylizowane poza zakładem przez firmy specjalistyczne



Ochrona środowiska naturalnego 

Kanalizacja deszczowa wyposażona w separatory olejów 

i substancji ropopochodnych.



Przykładowe lokalizacje nowoczesnych 

zakładów produkcji konstrukcji stalowych 

wyposażonych w linię do cynkowania 

ogniowego



Staco Polska – Niepołomice

Zakład konstrukcji stalowych i krat pomostowych z 

linią do cynkowania ogniowego 

70 m – od najbliższych zabudowań 

140 – 250 m od gęstej zabudowy miejskiej – centrum 

miasta

350 m od rzeki Wisły

1800 m – od Puszczy Niepołmnickiej – Obszar 

chroniony – Rezerwat Przyrody   



Staco Polska - Niepołomice



Staco Polska - Niepołomice



Joskin Polska – Trzcianka

Zakład produkcji maszyn rolniczych z linią do 

cynkowania ogniowego 

235 m do jeziora Sarcz

170 m do zabudowań mieszkalnych

530 m do gęstej zabudowy miejskiej 



Joskin Polska – Trzcianka

Zakład produkcji maszyn rolniczych



Strumet – Strumień

Zakład produkcji palet transportowych wraz z linią 

cynkowania ogniowego 

250 m od osiedla mieszkaniowego 

350 m od pojedynczych zabudowań gospodarczych

650 m od rzeki Wisły

1100 m od Zbiornika Goczałkowickiego (na Wiśle) 

zbiornik jest punktem poboru wody dla okolicy i 

obowiązuje na nim zakaz uprawiana sportów wodnych  



Strumet – Strumień



Ocynkownia Radomsko – rok budowy 2016

1230 m do zabudowań mieszkalnych

490 m gęstej zabudowy Radomska



Ocynkownia Radomsko  - ocynkownia ogniowa



Planowany zakład konstrukcji stalowych wraz 

z linią do cynkownia ogniowego - Gillmet w 

Wocławach



Planowany zakład konstrukcji stalowych wraz z linią 

do cynkownia ogniowego - Gillmet w Wocławach



Dziękuję za uwagę

Zapraszamy do dyskusji  

www.gillmet.com.pl


