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Rurociągi ze stali kwasoodpornych, DUPLEX i TYTANU 
Urządzenia i konstrukcje dla oczyszczalni ścieków 

Zgarniacze i zagęszczacze osadu, urządzenia napowietrzające, zastawki, pomosty 
Zbiorniki i silosy stalowe i aluminiowe 

Konstrukcje i urządzenia budownictwa lądowego, wodnego i Offshore 

Adresat: KLIENCI VISTAL 

Dane adresata:  --- 

Odbiorca pisma: wszyscy zainteresowani współpracą z Grupą VISTAL 
Nr pisma: Oferta Współpracy z VISTAL EKO 
 
VISTAL EKO Sp. z o.o. powstała w 2009 roku jako część Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA. Firma skupia specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem w sektorach stoczniowym, Offshore,  konstrukcji stalowych i aluminiowych budownictwa 
lądowego i wodnego oraz konstrukcji nierdzewnych urządzeń ochrony środowiska. 
 
VISTAL EKO Specjalizuje się w prefabrykacji i montażu rurociągów i konstrukcji Offshore ze stali nierdzewnej (Super 
Duplex, Super austenit itp.), aluminium i tytanu; gospodarce wodno-ściekowej, technologiach i urządzeniach do 
oczyszczania ścieków, rozruchach technologicznych, rozwiązaniach dla firm przemysłu spożywczego itp. oraz produkcji 
silosów i zbiorników z aluminium i stali nierdzewnej. 
 
Produkcja ma miejsce w hali o powierzchni 1800m2 w pełni przystosowanej do produkcji konstrukcji ze stali 
kwasoodpornych, aluminium i tytanu. Cały proces produkcyjny odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach pod 
pełnym nadzorem dwóch Międzynarodowych Inżynierów Spawalników (IWE) i inspektorów spawalniczych (IWI).  
Podczas procesu produkcji zapewniamy: 
- całkowity braku kontaktu ze stalą węglową podczas produkcji, transportu i magazynowania 
– magazyn z kontrolowanymi warunkami atmosferycznymi – ogrzewaniem i osuszaniem powietrza (24 godzinny 
monitoring komputerowy z pełnym zapisem i archiwizacją warunków) 
– cztery w pełni profesjonalne linie do produkcji rurociągów i zbiorników o długościach elementu do 25m (możliwość 
przedłużenia) i średnicach do 2,5m + cztery linie do rurociągów o długości max 18m 
-profesjonalne maszyny spawalnicze (w pełni przeznaczone do metali szlachetnych) 
-profesjonalni spawacze z uprawnieniami ciśnieniowymi PED, doświadczeni i dopuszczeni do spawania stali 
kwasoodpornych, Super Duplex, Duplex i 254 SMO, aluminium i tytanu 
- uprawnienia zakładu WPRQ do spawania stali kwasoodpornych, Super Duplex, Duplex i 254 SMO, aluminium i tytanu  
(około 30 uznanych technologii spawania na metale szlachetne) 
- specjalne stanowisko do spawania stopów specjalnych w tym tytanu, Inconel, Hastelloy itp. 
– tokarka w pełni przystosowana i wykorzystywana tylko do stali kwasoodpornych – możliwość obróbki długich 
elementów (np rury, wały itp) do 7m przy średnicy do 600mm lub krótkich (np kołnierze) do średnic 1200mm 
– maszyny obróbcze i do formowania metali w pełni przystosowane i wykorzystywane tylko do stali kwasoodpornych 
-100% oprzyrządowania i narzędzi jest przystosowana do metali szlachetnych. 
 
VISTAL Eko posiada wprowadzony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością składający się z norm: 
PN-EN ISO 9001            „Systemy zarządzania jakością” 
PN-EN ISO 3834-2        „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

 Część 2: Pełne wymagania jakości 
EN 1090-1  EXC-3:         „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”,  
EN 1090-2  EXC-3:         „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”,  
EN 1090-3  EXC-3:         „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych” 
BS OHSAS 18001:          „System Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy” 

 
Zapraszamy Państwa firmę do Współpracy oraz  do odwiedzenia naszej strony internetowej:  www.vistaleko.pl  
 
Załączniki: Karty przykładowych projektów wraz ze zdjęciami 
 
Korespondencję otrzymują:.  Zainteresowane współpracą osoby 


