Das Original seit 50 Jahren

NASZA KONCEPCJA. TWÓJ SUKCES.

O nas. W kilku słowach.

Grupa Tegometall z siedzibą główną w Lengwil/Szwajcaria to przedsiębiorstwo rodzinne
działające z powodzeniem na rynkach międzynarodowych w branży regałów sklepowych
oraz magazynowych. Zajmujemy się konstruowaniem i produkcją wysokiej jakości systemów
regałowych. Nasza oferta obejmuje całą paletę usług, począwszy od projektowania aż
po odbiór końcowy regałów na miejscu montażu. Zakłady produkcyjne grupy Tegometall
wyróżnia zastosowanie najnowocześniejszych systemów i maszyn produkcyjnych. Ustawiczne
doskonalenie naszych wyrobów, a także produkcja wielkoseryjna jak i realizacja indywidulanych
zamówień, wymagają zaawansowanych, kompleksowych rozwiązań technologicznych, także przy
uwzględnieniu aspektów ekologicznych.

Znamienita historia. Świetlana przyszłość.

Uruchomienie zakładu w Krauchenwies (Niemcy),
produkcja regałów sklepowych, centrum logistyczne

1954

Utworzenie pierwszego zakładu produkcyjnego
przez Rudolfa Bohnackera w Blaubeuren (Niemcy)

1968

Powstanie firmy Tegometall

1966

Rozszerzenie programu produkcji oraz zwiększenie
zdolności produkcyjnych Lata 70.

Opracowanie nowego systemu regałów dla składowaLata 80. nia magazynowego

Rozpoczęcie budowy zakładu w Sauldorf (Niemcy),
produkcja regałów magazynowych

1987

Powstanie Tegometall International AG
z siedzibą główną w Szwajcarii

1994

Zakład Pniewy (Polska)
Zakład Bekescsaba (Węgry)

1996

Założenie Tegometall International Sales (CH)

1999

Zakład Kunshan (Chiny)

2003

Dział konstrukcji urządzeń i narzędzi
Munderkingen (Niemcy)

Uruchomienie EuroStore S.A.R.L. w Forbach (Francja)

2008

1993

Przekazanie firmy w ręce Ulricha Bohnackera

1995

Budowa własnej narzędziowni w Krauchenwies (DE)

1998

Zakład Lengwil (Szwajcaria)

2007

Nabycie Tegometall oprema trgovin i założenie
Tegometall Inženiring Šentjur (SL)

2009

2011

2016

Biuro w Nottinghamshire (Wielka Brytania),
instalacja linii do cięcia zwojów stali w Sauldorf
(Niemcy)

Centrum logistyczne Krauchenwies (Niemcy),
reorganizacja pionu kierowniczego/Key Account
Management

Globalna obecność. Lokalne działanie.

Zakład w Krauchenwies
(Niemcy, produkcja regałów sklepowych, centrum logistyczne)
Zakład Sauldorf
(Niemcy, produkcja regałów magazynowych, cięcie zwojów)
Siedziba główna Lengwil
(Szwajcaria, pion zarządzania centralnego, dystrybucja)

Zakład Kreuzlingen (Szwajcaria, powlekanie proszkowe)
Zakład Pniewy (Polska, produkcja, dystrybucja)
Zakład Lengwil (Szwajcaria, produkcja)

Zakład Sentjur (Słowenia, produkcja, dystrybucja)
Zakład Grantham (Wielka Brytania, logistyka, dystrybucja)
Zakład Forbach (Francja, logistyka, dystrybucja)

Centrum serwisowe
(AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IL, IT, LV, MK, NL,
NO, PL, RO, RS, SI)

Fakty & Liczby

Ponad 900 pracowników
z 50 krajów

Eksport do ponad 100 krajów,
70 partnerów handlowych na całym świecie

50

Ponad 50 lat tradycji i innowacji

10

10 lokalizacji w Europie

3000

Ciężarówki, które opuszczają nasz dziedziniec w
skali roku

900
50

100
70

100 000 Obróbka 100 000 t stali rocznie

Blisko 100 000m2 własnej powierzchni produkcyjnej 100 000

Różnorodne produkty w przeciągu dwóch lat

Redukcja emisji CO2 o blisko 760 t rocznie dzięki
renowacji budynków

10 000
11 600

Redukcja emisji CO2 o blisko 11 600 t rocznie dzięki
technologii fotowoltaicznej

1090-2

Certyfikacja zgodnie z wymogami DIN EN 1090-2

760

Od koncepcji do produktu

sklepowego i magazynowego. Dzięki
konsekwentnym innowacjom i inwestycjom
przyczyniamy się naszymi systemami regałowymi
do sukcesu naszych klientów, na całym świecie,
niezależnie od branży. Postęp w zakresie
planowania i produkcji oraz możliwości
automatyzacji stanowią gwarancję spełnienia
wymogów rynku dzięki standardowym systemom
oraz rozwiązaniom dedykowanym.

Point of sale (POS) w centrum uwagi

Wraz z prezentowanym przez nas zmysłem

Na początku była wizja: wsparcie każdego klienta

wynalazczym i pionierskim duchem oraz naszą

w sektorze handlowym w odniesieniu sukcesu, za

świadomością jakości i marki nadal będziemy

sprawą innowacyjnego systemu modułowego,

wyznaczać standardy.

w zakresie regałów sklepowych i magazynowych.
Na przestrzeni 60 lat nastąpiły liczne zmiany:

Szeroka paleta produktów

po procesie migracji obiektów handlowych na

Paleta produktów Tegometall podlega stałym

peryferie miast, ostatnio można zauważyć ich

modyfikacjom w zakresie potrzeb klientów

nasiloną reemigrację do śródmieści. W wyniku

i wymogów rynku. Nasz asortyment obejmuje

połączenia kanałów online i offline doszło do

na dzień dzisiejszy następujące produkty:

powstania nowych form dystrybucji oraz sklepów:
sklepy tradycyjne poszerzają swoje kanały

TegoClassic

cyfrowe, natomiast e-sklepy inwestują w swoją

TegoStock

fizyczną obecność na rynku z własnymi lokalami

TegoTwo-in-One

sprzedaży. Tym samym zmianie ulegają także

TegoUnique

ogólnie mówiąc wymogi dotyczące wyposażenia

TegoVision

sklepów, zaś w szczególności regały sklepowe

TegoConnect

i magazynowe. Niezależnie od tego, czy chodzi
o budowę nowych konstrukcji, czy też
modernizację istniejących, za sprawą naszych
innowacyjnych rozwiązań wyznaczamy kierunek
rozwoju także w przyszłości.

Innowacja i inwestycja
Od ponad 60 lat śledzimy innowacyjne trendy
i proponujemy na ich podstawie nowe elementy
konstrukcyjne dla potrzeb wyposażenia

Od stali do regału
Wysoko wyspecjalizowane zakłady
produkcyjne

Logistyka centralna

Innowacyjność i nowoczesność. Elastyczność

udziału własnego przedsiębiorstwa w procesie

i wydajność. Kryteria te determinują proces

wytwarzania produktu oraz elastyczności

inwestycyjny w naszej firmie od samych jej

procesu produkcji korzystamy z różnych maszyn

początków: stawiamy na przyszłościowe

wykrawających, w pełni automatycznych

i zrównoważone rozwiązania infrastrukturalne,

maszyn do profilowania rur oraz do obróbki

maszyny i technologie.

drutu. Automaty do lakierowania proszkowego,

W celu zapewnienia maksymalnie dużego

galwanizeria oraz instalacja do powlekania

Automatyczna obróbka

DecoCoat uzupełniają nasze spektrum

Po otrzymaniu zwojów taśmy stalowej o masie do

produkcyjne. Produkty wyprodukowane w naszych

28 t następuje ich obróbka w ramach produkcji

wysoko wyspecjalizowanych zakładach przesyłane

różnych wyrobów Tegometall, proces ten

są do naszych własnych centrów logistycznych.

przebiega w pełni automatycznie: instalacja do

I tak w zakładzie w Krauchenwies następuje

cięcia zwojów umożliwia przycięcie taśmy do

konfekcjonowanie produktów do wysyłki, zaś

żądanej szerokości. Na linii produkcyjnej blacha

pojemność magazynowa rzędu 2500 palet

obrabiana jest poprzez przemysłowe wykrawanie

gwarantuje szybki czas reakcji. Każdego dnia z tego

i gięcie, tłoczenie i zgrzewanie na poszczególne

zakładu wysyłanych jest blisko 100 t materiału.

elementy, takie jak: półki, tylne ścianki, podpory

Naszą efektywnością i elastycznością, precyzją

lub też inne wyroby dla potrzeb sklepów

oraz rzetelnością w zakresie planowania i produkcji

i magazynów. Są one wyposażane w dodatkowe

przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów

funkcje, np. dla potrzeb umieszczania cen lub

w obszarach sprzedaży i składowania.

nowych towarów.

Nasz oryginany produkt. Państwa sukces.

Rozwiązanie na każde wyzwanie
Niezależnie od branży, wymogów przestrzennych,
potrzeb klienta lub też innych kryteriów: nasze oryginalne
wyroby i rozwiązania stanowią gwarancję sukcesu dla
każdej przestrzeni sklepowej przy użyciu kilku zaledwie
elementów bazowych.
Regał typu Gondola
Regał ścienny
Regał szczytowy
Shop-in-Shop
Regał druciany

«Nasze doświadczenie oraz nasze know-how znajduje wyraz
w każdym szczególe, w każdej specyfikacji, w każdej modyfikacji
produktu. To powoduje, iż firmę Tegometall cechuje niedościgniona
oryginalność.»

zastosowaniu różnorodnych materiałów oraz
elementów ozdobnych i powłok, asortyment
Tegometall można optymalnie dostosować do
indywidualnych wymogów w zakresie Corporate
Identity.

Sukces tkwi w szczegółach
Od ponad 50 lat wspólnie z naszymi klientami

Maksymalna opłacalność, optymalna jakość

budujemy z sukcesem sklepy i centra handlowe,

Rozwiązania Tegometall bazują na analizie

cieszące się ogromnym powodzeniem.

pomieszczeń sprzedaży oraz optymalizacji

Zastosowanie najnowocześniejszej technologii

powierzchni handlowych. Pozwala to uzyskać

zapewnia systematyczną i efektywną

wartość dodaną dla naszych klientów i ich oferty.

optymalizację naszych systemów. Dotyczy to

Elastyczność naszych systemów zapewnia bieżącą

zarówno naszej bogatej oferty standardowej, jak

rozbudowę i modyfikację stosownie do aktualnych

i rozwiązań specjalnych: nasze doświadczenie

wymogów rynku i potrzeb klientów. A wszytko

oraz nasze know-how znajduje wyraz w każdym

to w myśl zasady «modyfikacja bez wymiany».

szczególe, w każdej specyfikacji, w każdej

Przysłowiowa już jakość Tegometall stanowi

modyfikacji produktu. To powoduje, iż firmę

gwarancję, iż inwestycje klientów dotyczyć będą

Tegometall cechuje niedościgniona oryginalność.

innowacyjnych rozwiązań, nie zaś nowych regałów.

Prezentacja wyrobu i wizerunku
W myśl naszej filozofii regały Tegometall to coś
więcej, niż powierzchnie sprzedażowe towarów
i produktów. Stanowią one w pełnym tego słowa
znaczeniu podstawę sukcesu naszych klientów.
To centralny element prezentacji wizerunku
firmy: doskonałe wykończenie każdego elementu,
maksymalna funkcjonalność kompletnych
systemów oraz nieograniczone niemal możliwości
prezentacji produktu, pozwalają wyeksponować
najlepsze cechy każdego artykułu. Dzięki

Ograniczona przestrzeń. Mimo wszystko dużo miejsca.

Czas to pieniądz. Przestrzeń także. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kompleksowemu
know-how zapewniamy maksymalną wydajność magazynowania. Przy użyciu naszych
regałów przekształcamy daną przestrzeń w miejsce na towary klienta. Dzięki maksymalnej
funkcjonalności liczba operacji podczas pobierania ograniczona zostaje do minimum. Bez
względu na to, czy towary poddawane są składowaniu tymczasowemu czy natychmiast
przemieszczane są dalej: nasze produkty spełniają najbardziej nawet różnorodne wymogi, zaś ich
wysoka jakość pozwala na prowadzenie prac pomiędzy oraz przy regałach. Elastyczność naszych
systemów oraz konsekwentne udoskonalanie poprzez wprowadzanie dedykowanych innowacji
pozwala stworzyć przestrzeń dla produktów na miarę potrzeb dnia dzisiejszego oraz koncepcji na
miarę potrzeb jutra.

Optymalne rozwiązanie na bazie dwóch systemów, TegoTwo-in-One
Łączenie różnych elementów z zakresu regałów sklepowych oraz techniki magazynowej
w nowego rodzaju rozwiązaniach i modelach biznesowych obrazuje wszechstronną
funkcjonalność Tegometall. Regały TegoTwo-in-One z funkcją integracji podkreślają przede
wszystkim siłę naszej innowacyjności oraz konsekwentną realizację życzeń klientów
i użytkowników. W krótkim czasie takie rozwiązanie stanowiące połączenie optymalnej
prezentacji towarów oraz wydajnego składowania zrewolucjonizowało wiele supermarketów
oraz sklepów dla majsterkowiczów. Globalne sieci handlowe odnoszą dziś korzyści stosując
optymalne rozwiązanie bazujące na dwóch systemach.

Dla każdej branży. Na całym świecie.

kuli ziemskiej, nasze standardowe rozwiązania

Wsparcie serwisowe bezpośrednio
u klienta

dowodzą swojej maksymalnej elastyczności

Oferujemy naszym klientom nie tylko regały, ale

i funkcjonalności w ramach ostrej rywalizacji,

i profesjonalne usługi. Istotna rolę odgrywają

a wszystko to stosownie do indywidualnych

przy tym nasze centra serwisowe oraz wysoce

potrzeb milionów klientów. Standardowy

wykwalifikowany personel techniczny i handlowy:

nie oznacza przy tym bynajmniej przeciętny.

dzięki posiadanym kompetencjom w zakresie

Wręcz przeciwnie: nasze systemy za sprawą

regałów sklepowych oraz doradztwa, planowania

perfekcyjnego wykończenia, są gwarancją

i montażu zapewniają pełne wsparcie dla handlu

niezawodności i wytrzymałości. Przedmiotowe

detalicznego. W naszych salonach wystawowych

aspekty przekonują naszych klientów z każdej

oferują kompleksową paletę naszych produktów.

branży, na całym świecie. Czyni to z naszych

Magazyny centralne gwarantują krótkie czasy

regałów standard w sektorze wyposażenia

dostaw. Innymi słowy: im bliżej klienta, tym bliżej

sklepów oraz techniki magazynowej, stanowiący

rozwiązania.

W niezliczonych obiektach rozsianych po całej

wyznacznik dla wszystkich.

Standard dla każdej przestrzeni
Każde przedsiębiorstwo, każda firma jest
wyjątkowa. Spełnienie najrozmaitszych wymogów
za pomocą jednego standardu stanowi nie lada
wyzwanie. Dzięki udoskonalanym od lat systemom
możemy zaoferować rozwiązania optymalnie
dobrane dla każdej przestrzeni i wymogów klienta.
Nasza bogata oferta standardowa zapewnia
optymalizację lokali handlowych od kiosku po
dom towarowy, od lokali detalicznych po markety
budowlane. Nasze standardowe regały gwarantują
przestrzeń porządek, elastyczność
i produktywność.

Specyficzne wymogi. Indywidualne rozwiązania.

Harmonia sprzeczności

i informacji. W toku ścisłej współpracy poznajemy

Popyt na dedykowaną produkcję masową

wszelkie istotne informacje dotyczące jego

wykazuje nieustanny wzrost. Mass Customization

potrzeb i życzeń, rozwoju rynku aż po skutki dla

łączy w sobie pozornie sprzeczne wymogi:

jego firmy. Na podstawie naszego wieloletniego

innowacyjne technologie umożliwiają z jednej

doświadczenia w zakresie obsługi klientów

strony dedykowane koncepcje oraz rozwój

i branży opracowujemy również efektywne

produktów. Z drugiej natomiast nowoczesne

koncepcje jako partner w rozwiązywaniu

zasoby produkcyjne oraz konsekwentne

problemów.

ukierunkowanie na proces oferuje wiele zalet
produkcji masowej. W rezultacie klienci nasi

Elastyczne procesy, wydajna produkcja

czerpią profity ze zrównoważonych inwestycji

Indywidualne podejście: wyłącznie elastyczne

w zakresie najwyższej jakości wyposażenia

procesy umożliwiają dedykowaną produkcję.

sklepów i magazynów, dostosowanego do ich

Dzięki naszym wysoce wyspecjalizowanym

specyficznych wymogów.

zakładom możemy zaoferować spełnienie
wszelkich wymogów stosownie do

Rozwiązania na miarę potrzeb

indywidualnych i zarazem przemysłowych

Punktem wyjścia podczas opracowywania

potrzeb produkcyjnych. Wykorzystywane są przy

indywidualnych rozwiązań są potrzeby klienta.

tym mocne strony sprawnych procedur oraz

Key Account Management naszej firmy pozyskuje

wydajnych środków produkcji, nowoczesnych

od niego szereg rozmaitych danych

technologii i efektywnych rozwiązań
logistycznych, składających się na kompleksowe
rozwiązania.

Zamówienia specjalne i prototypy
Klienci Tegometall czerpią korzyści z wysoce
wyspecjalizowanych kompetencji produkcyjnych
oraz rozległej i zróżnicowanej palety materiałów.
Dopełnieniem takiej oferty są dedykowane usługi
serwisowe: we współpracy z naszymi klientami
projektujemy i konstruujemy nowe produkty
i części specjalne. Nasi eksperci opracowują
modele 3D oraz prototypy. Przeprowadzają
obliczenia i sprawdzają statykę oraz wytrzymałość
regałów. Wykwalifikowani pracownicy oraz
nowoczesne maszyny zapewniają szybkie
wykonanie i dostawę cześci wzorcowych, serii
zerowych i serii krótkich. Z obsługą najwyższej
jakości i dedykowanymi rozwiązaniami dla
masowych zastosowań.

Dla każdej branży. Do wszelkich zadań.

Unikalne oferty

Wszystko w jednym

Nasza znajomość poszczególnych branż oraz

Kiosk, czy też market budowlany. Centrum

indywidualnych wymogów klientów znajduje

ogrodnicze, czy też sklep elektroniczny. Dyskont,

wyraz w optymalnych rozwiązaniach zarówno

czy też dom towarowy. Magazyn palet, czy też

w sektorze POS, jak i w sektorze magazynowym.

centrum logistyczne: nasze systemy kompleksowe

Regały Tegometall uwzględniają równie

wyróżnia zawsze jakość i długowieczność,

konsekwentnie uwarunkowania przestrzenne

elastyczne możliwości rozbudowy i funkcjonalność

i przepływ klientów, jak i optymalne

– w pełni niezależnie od miejsca i sektora

wykorzystanie pomieszczeń magazynowych

zastosowania. Poza powyższymi właściwościami

i powierzchni handlowych. Duża elastyczność

nasze regały sklepowe i magazynowe cechuje

systemów umożliwia inscenizację wszystkich

również rzemieślnicza staranność oraz

artykułów sprzedaży, precyzyjne ukierunkowanie

proekologiczny charakter. Począwszy od etapu

na oferty specjalne oraz efektywne reagowanie

koncepcyjnego, poprzez produkcję i dystrybucję,

na zmiany w sklepie i magazynie. Rozwiązania

aż po instalację i utrzymanie.

standardowe oraz nowe pozwalają stworzyć
unikalne oferty na bazie dowolnych produktów.

Inwestycja w przyszłość

W ten sposób ograniczane są koszty. Przyczynia

Dzięki ścisłej współpracy oraz intensywnej

się to również do wzrostu zadowolenia klienta

wymianie doświadczeń ze wszystkimi głównymi

oraz do maksymalizacji jego sukcesu.

partnerami na rynku nie tylko znamy specyficzne
wymogi najróżniejszych branż: my wyznaczamy
kierunek ich rozwoju! Koncepcje i idee przybierają
wyraz konkretnych rozwiązań innowacyjnych,
opracowanych stosownie do określonych
wymogów w zakresie celu, nakładów czasowych

«Jako partner naszych klientów dbamy już od ponad pół wieku o to,
by nasze aktualne doświadczenie i know-how znajdowały zawsze
wyraz w opracowywanych przez nas dedykowanych i branżowych
rozwiązaniach.»

i finansowych, które następnie zintegrowane

Sklepy

Magazyny

zostają z paletą naszych produktów i usług.

Kioski

Centra logistyczne

W ten sposób inwestujemy już od lat w przyszłość

Sklepy z gazetami

Magazyny paletowe

promując na bieżąco nowości oraz produkty

Sklepy z artykułami

Magazyny podręczne

dodatkowe w zakresie regałów sklepowych

żelaznymi

Magazyny części

i magazynowych. Niezmienne jest tylko jedno:

Profi-Center

drobnych

przysłowiowa wysoka jakość firmy Tegometall

Markety budowlane

oraz elastyczna funkcjonalność jej produktów.

Sklepy elektroniczne
Sklepy specjalistycz-

Lider w branży

ne

Jako partner naszych klientów dbamy już

Sklepy detaliczne

od ponad 50 lat o to, by nasze aktualne

Sklepy hurtowe

doświadczenie i know-how znajdowały

Dyskonty

zawsze wyraz w opracowywanych przez nas

Sklepy wielko-

dedykowanych i branżowych rozwiązaniach.

powierzchniowe

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych

Supermarkety

sektorów, w których nasze regały sklepowe

Drogerie

i magazynowe przyczyniają się do trwałego

Domy towarowe

sukcesu naszych klientów w sposób

Kwiaciarnie

szczególnie istotny:

Centra ogrodnicze

Miarą sukcesu jest Człowiek
Zarządzanie kompleksowe

prowadzone jest zarządzanie strategiczne

Tegometall to przedsiębiorstwo rodzinne

oddziałami, stanowiącymi samodzielne jednostki

o bogatych tradycjach, zarządzane z sukcesem

operacyjne; nasza produkcja stanowi efekt

w sposób aktywny, kompletny oraz

współpracy wysoce wyspecjalizowanych zakładów.

zrównoważony przez drugą i trzecią generację

Nasza strategia zapewnia spełnienie wszelkich

właścicieli. W roku 2016 dokonano reorganizacji

ekonomicznych i ekologicznych, ustawowych oraz

zarządu firmy poszerzając jego skład: poprzez

technicznych wymogów i to w sposób zgodny

włączenie zewnętrznej kadry kierowniczej

z wyznaczonym celem oraz grupą docelową.

wniesione zostało do firmy dodatkowe know-how

Ukierunkowana na klienta organizacja, bieżąca

w zakresie zarządzania, duże doświadczenie

optymalizacja procesów i struktur oraz otwarty

w zakresie tworzenia i prowadzenia struktur

sposób komunikacji gwarantują najwyższą

międzynarodowych oraz wieloletnią wiedzę

niezawodność oraz nawiązywanie i wzmacnianie

w dziedzinie budowy regałów sklepowych

długotrwałej i zwieńczonej sukcesem współpracy

i kierownictwa produkcji.

partnerskiej. Na tej bazie nasza firma rozwinęła się
do wiodącego przedsiębiorstwa w sektorze budowy

Globalny charakter

regałów w Europie o globalnych aspiracjach na

Od samego początku firma Tegometall uwzględnia

przyszłość.

wymogi klientów działających w skali globalnej.
Z poziomu siedziby głównej w Szwajcarii
Obrazek u góry: Tegometall Zarząd przedsiębiorstwa Dr. Arndt Lüdtke, Prezes firmy; Ulrich Bohnacker, Właściciel; Jakob Bohnacker, Właściciel

High Tech. High Quality.

Łączenie kompetencji, automatyzacja i technologia cyfrowa
Inwestycja w innowacyjne technologie dla potrzeb zachowania niezmiennie stałej jakości,
zapewnienia krótkich czasów dostaw oraz atrakcyjnych cenowo produktów stanowi
w firmie Tegometall od samych początków istotny czynnik sukcesu. Łączenie kompetencji
technicznych oraz automatyzacja skutkują uproszczeniem oraz większą elastycznością
procesów i zrównoważonym zastosowaniem dostępnych zasobów. Nowoczesne maszyny
pozwalają ograniczyć do minimum punkty styczne, zmaksymalizować wydajność procesów
i jakość produktów. Innowacyjne rozwiązania logistyczne gwarantują skrócenie tras
i odległości, czasów składowania i terminów dostaw.
Wymagania firmy Tegometall dotyczące jakości i bezpieczeństwa są pod każdym względem
bardzo wysokie. Z tego względu regularnie poddajemy wszelkie procesy, produkty i metody
pracy przeglądowi i ocenie niezależnych instytucji. Dzięki temu nasz klient może mieć
pewność, że pracujemy zgodnie z aktualnymi i najnowszymi standardami.

Jedno wyzwanie. Wiele aspektów.

Mniej znaczy lepiej
Oprócz wzrostu wydajności i jakości konsekwentna modernizacja linii produkcyjnych
oznacza dla nas także inwestycję w rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Innowacyjne
technologie wymagają użycia mniejszej ilości narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, wody,
prądu i materiału. Innowacyjne rozwiązania logistyczne i infrastrukturalne minimalizują
pokonywane odległości oraz liczbę kursów pomiędzy poszczególnymi zakładami.
Konsekwentne korzystanie z transportu szynowego przy dostawach stali do naszych
zakładów, skutkuje ograniczeniem emisji hałasu oraz substancji szkodliwych.

W trosce o środowisko
W centrum naszej uwagi pozostaje ochrona wody: w firmie Tegometall zbieramy
i wykorzystujemy deszczówkę. Ponadto woda używana w procesach lakierniczych
poddawana jest uzdatnianiu, po czym jest ponownie wykorzystywana. Stanowi to
istotny wymóg dla stosowania wyłącznie lakierów proszkowych bezrozpuszczalnikowych.
Zrezygnowaliśmy ze stosowania folii PVC, złom i ścinki metalowe poddajemy recyklingowi.
Produkty drewniane pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Nasze własne instalacje
ogniw fotowoltaicznych umożliwiają nam szerokie wykorzystanie energii słonecznej.
W instalacjach oświetleniowych korzystamy wyłącznie z technologii LED.

Dziś i jutro
W firmie Tegometall pojęcie zrównoważonego rozwoju znajduje swój wyraz nie tylko
w zagadnieniach ekologicznych, lecz także przy wyborze perspektywicznych koncepcji.
W ten sposób integrujemy w naszych rozwiązaniach na etapie koncepcyjnym oraz
wdrożeniowym zarówno ekologiczne aspekty, jak i ekonomiczne.

Znakomite wykształcenie. Znakomite perspektywy.

Perspektywa na przyszłość
Nowoczesne maszyny zapewniają automatyczne wykonywanie coraz szerszego spektrum
zadań o coraz większym stopniu złożoności. Niemniej jednak, tylko człowiek potrafi
wykorzystać w pełni potencjał dostępnych zaawansowanych technologii, zarówno dziś,
jak i w przyszłości. Szybkie i precyzyjne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania
i wymogi jest możliwe wyłącznie dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami. Dlatego
też dbamy o kształcenie młodej kadry we własnym zakresie, przygotowując ją do przyszłych
zadań. Oferujemy jej, naszej firmie oraz naszym klientom nową perspektywę. Na przyszłość.

«Wczesna integracja młodych specjalistów gwarantuje wzrost
innowacyjności oraz identyfikacji z naszą firmą i naszymi
rozwiązaniami.»

Wspólny cel
W ramach ścisłej współpracy ze szkołami
zawodowymi nasza firma objęła swoim
patronatem kształcenie podstawowe w dwóch
placówkach. Po ich ukończeniu mechanicy
narzędziowi zajmują się produkcją narzędzi

Praktyka czyni mistrza

do wykrawania i gięcia dla potrzeb naszej

Dzięki kształceniu własnej kadry młodych

przemysłowej produkcji seryjnej. Mechanik

pracowników zapewniamy elastyczność naszej

przemysłowy dba wraz z elektronikiem

produkcji oraz jakość naszych produktów.

o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa

Kładziemy jeszcze większy nacisk na praktykę,

eksploatacyjnego instalacji i maszyn. Operatorzy

ograniczamy zależności zewnętrzne i ograniczamy

maszyn i urządzeń przeprowadzają nastawę

w ten sposób do minimum czas projektowania

infrastruktury technicznej i dokonują jej

i reakcji. Wczesna integracja młodych

uruchomienia. Bez względu na różnorodność

specjalistów gwarantuje wzrost innowacyjności

specjalizacji wszystkim przyświeca wspólny,

oraz identyfikacji z naszą firmą i naszymi

zdeklarowany cel: maksymalna efektywność

rozwiązaniami. Integracja ze strukturą zakładu

w zakresie produkcji przemysłowej oraz

pozwala przejść od dbałości o szczegóły po

w projektowaniu i produkcji dedykowanych

umiejętność oceny kompleksowej. Dzięki

rozwiązań.

starannie dobranym profilom kształcenia
zapewniamy możliwość tworzenia dedykowanych
rozwiązań w zakresie techniki składowania także
w przyszłości.

Osobiście. Innowacyjnie. Trwale. Niezawodnie.
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