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Eurometal S.A.: nowy gracz na rynku
wyrobów płaskich z aluminium
W drugiej połowie 2015 r. uruchomiona zostanie w zakładzie w Bogumiłowie
nowoczesna walcownia taśm aluminiowych. Jej parametry wydajnościowe pozwolą
na produkcję ponad 100 tys. ton materiału rocznie.
inia została zaprojektowana do produkcji
taśm ze stopów aluminium serii
1000, 3000, 5000, 6000 oraz 8000, o szerokości do 2100 mm i grubości od 0,15 do 4 mm.
Wytwarzać będzie zarówno taśmy w kręgach,
jak i blachy, przycięte na wymiar według specyfikacji klienta. Szerokie spektrum możliwych do zaoferowania stopów oraz wymiarów
pozwoli na sporą dywersyfikację odbiorców.
Taśmy dostarczane będą m.in. na potrzeby
branży elektrotechnicznej, opakowań (w tym
spożywczych), konstrukcyjnej, budowlanej,
a także do producentów sprzętu AGD.
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Kolejny krok w rozwoju
Eurometal S.A. ma już ugruntowaną pozycję
na rynku odlewanych i wyciskanych wyrobów
aluminiowych. Z optymizmem myśli też
o ekspansji w sektorze taśm i blach.
Władze firmy liczą, że przepełniony importem
polski rynek zaakceptuje rodzimego dostawcę,
który oferować będzie konkurencyjne produkty.
Nowa linia zaopatrywać będzie również rynki
eksportowe. Spółka planuje ok. 30 – 40 proc.
produkcji sprzedawać poza Polską, zwłaszcza
w innych krajach europejskich.
Pierwsze działania inwestycyjne związane
z uruchomieniem przez Eurometal S.A. walcowni miały miejsce już w 2010 r. Czynione
przez lata obserwacje dotyczące trendów popytu i podaży oraz analiza najnowszych dostępnych technologii przekonały władze firmy
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o zasadności rozwoju w kierunku wyrobów
płaskich. Na potrzeby swojej inwestycji Eurometal S.A. wybrał dostawców, którzy byli
w stanie spełnić wysokie wymagania techniczne i zaoferować sprzęt o najwyższych parametrach, który zapewni możliwość dostarczania najwyższej jakości wyrobów.
Z myślą o ich rozwoju firma współpracuje też
z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz z Instytutem
Metali Nieżelaznych. Pozwala to z jednej strony
zagwarantować możliwość produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów, a z drugiej – zwiększyć wydajność zakładu przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej.

Nastawieni na innowacje
Eurometal S.A. należy do grupy Eko-Świat, która ma siedzibę w Kłomnicach k. Częstochowy.
Została założona w 1990 r. Kilka lat później
uruchomiono odlewnię stopów aluminium.
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Z optymizmem myśli też
o ekspansji w sektorze taśm i blach.

W 2003 r. zaczęła działać pierwsza i jedyna
w Polsce instalacja do ciągłego poziomego odlewania aluminium, co pozwoliło na rozpoczęcie produkcji stopów odlewniczych i plastycznych w formie sztang i wlewków, w technologii ciągłego odlewu. Z początkiem 2005 r.
Eurometal S. A rozpoczął produkcję aluminiowych profili wyciskanych w nowym zakładzie
w Stalowej Woli.
Grupa Eko-Świat, mając na celu rozwój
w kierunku nowoczesnego, wydajnego oraz
przyjaznego środowisku przedsiębiorstwa,
prowadzi intensywny program inwestycyjny
we wszystkich swoich jednostkach produkcyjnych. Zostały one zbudowane od podstaw oraz
wyposażone w nowe maszyny i urządzenia.
Dlatego mogą pochwalić się wysokim poziomem innowacyjności. Strategią, filozofią i polityką firmy jest tworzenie przedsiębiorstwa
nowej generacji, opartego na nowoczesnych
technologiach. Daje to przewagę konkurencyjną i stwarza dobre perspektywy do rozwoju.
Dokonania grupy zostały dostrzeżone przez
rynek. Grupa Eko-Świat otrzymała m.in. I Nagrodę na Targach Odlewnictwa METAL 2004
za stopy aluminium produkowane w technologii ciągłego odlewania, nagrodę „Panteon Polskiej Ekologii” pod patronatem ministra środowiska i prezesa Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji S.A., tytuł Gazeli Biznesu 2004 r.
czy też wyróżnienie „Pracodawca Organizator
Pracy Bezpiecznej” nadane przez Państwową
Inspekcję Pracy. Posiada także systemy zintegrowanego zarządzania ISO 9002, ISO 14001,
ISO TS 16949, potwierdzone aktualnymi certyfikatami niezależnych światowych instytucji, takich jak TÜV, czy Lloyd.
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Siedziba Zarządu, Dział Handlowy i Zakład Odlewniczy:
ul.Kolejowa45/46,42-270Kłomnice,tel.343669313faks343281310e-mail:info@eko-swiat.pl
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ul.I.Mościckiego8,37-450StalowaWola,tel.156426022faks156425161
Zakład Walcowni Taśm Aluminiowych:
ul.Ekologiczna2,Bogumiłów,97-410Kleszczów,tel.343281318wew.401,faks343281318wew.420
Zakład Odlewni Taśm Aluminiowych
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