W Polmecanic Group łączymy nowoczesne technologie i realne rozwiązania.
Współpraca stanowi fundament naszych osiągnięć.
Czerpiemy inspirację od najlepszych oraz wspieramy swoim doświadczeniem partnerów na całym świecie.
Swoimi działaniami chcemy motywować otoczenie do rozwoju dla lepszej przyszłości.
Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, tak aby zespół Polmecanic Group był dumny z naszej organizacji.

Skupiamy się na rozwiązaniach, nie na problemach
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Jest problem, jest rozwiązanie – nieważne, czy szklanka jest w połowie pełna,
czy w połowie pusta. Ważne, co w niej jest i co z tym zrobimy.

Tworzymy bezpieczne jutro
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Real
solutions
for better future

Wszyscy znamy zasadę, by zadbać o siebie, zanim weźmiemy się za działanie na rzecz innych.
Zapewniamy wysokie standardy w zakresie BHP, bo bezpieczeństwo ludzi to inwestycja w przyszłość grupy.

Działamy z pasją
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Ludzie słuchają tego, co mamy do powiedzenia tylko wtedy, gdy to, co robimy, pokrywa się ze słowami.
Dlatego zaangażowanie i wiarę w działalność grupy wyrażamy w działaniu.

Wierzymy w zrównoważony rozwój
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Dlatego przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska,
z myślą o dobru planety, nas samych oraz przyszłych pokoleniach.

Widzimy w ludziach potencjał
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Wierzymy, że to oni są siłą napędową naszej działalności i decydują o jej sukcesie.
Stawiamy na rozwój i inicjatywę, dlatego zachęcamy do wyrażania potrzeb i dzielenia się pomysłami.

Komunikujemy się skutecznie
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Rozmawiamy otwarcie i słuchamy tego, co druga strona ma do powiedzenia.
Porozumienie jest dla nas ważniejsze niż to, by mieć rację.

Razem możemy więcej, czyli potęga współpracy
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Wierzymy, że działając wspólnie łatwiej i szybciej osiągniemy więcej, niż zamierzaliśmy.
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Montaż • Instalacje maszyn

Projektowanie • Programowanie

Obróbka • Produkcja

Główny obszar naszej działalności to montaż oraz relokacje urządzeń przemysłowych.
Świadczymy usługi m.in. dla przemysłu samochodowego czy spożywczego.
Naszym niezaprzeczalnym atutem jest poparta wieloletnim doświadczeniem
dogłębna znajomość branży gospodarki odpadami,
począwszy od montażu przenośników taśmowych i rolkowych po montaż całych fabryk.
Działamy na rynku niemieckim, francuskim oraz wszędzie tam,
gdzie możemy wspierać klientów specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami.
Jesteśmy otwarci na wyzwania, dzięki którym możemy się rozwijać i zwiększać jakość naszych usług.

Tworzymy powierzchnie na nowo.
Od 1999 roku projektujemy i produkujemy urządzenia
do strumieniowo-ściernego przygotowania powierzchni.
Naszym ogromnym sukcesem jest wprowadzenie
na rynek polski preparatu PantaTec, rewolucyjnej technologii
odtłuszczania ścierniw i elementów obrabianych.
Jesteśmy wyłącznym, oficjalnym partnerem PantaTec Gmbh na terenie Polski.
Od 2016 roku aktywnie działamy również w dziedzinie robotyki,
tworząc w pełni zintegrowane i wystandaryzowane
Prace spawalnicze

Prace elektryczne

Prace montażowe

śrutownice zrobotyzowane pod marką r.blaster.

Zajmujemy się produkcją urządzeń, maszyn przemysłowych oraz konstrukcji stalowych.
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PMF Industrie SAS
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France
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PMD Industrieservice GmbH
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Pracujemy w stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i innych stalach stopowych oraz tworzywach sztucznych.
Realizujemy zamówienia na usługi obróbki blach oraz lakierowania.
Zróżnicowany park maszynowy pozwala na osiąganie wysokiej jakości produktu końcowego.

Chcemy rozwijać się wraz z naszymi klientami i tworzyć rozwiązania,
POLTECH Engineering Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Targowa 10C
98-346 Skomlin
Poland
+48 43 840 46 34
biuro@poltechengineering.com

które pozwolą im na osiągnięcie sukcesu w przygotowaniu powierzchni.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dopasowując się do jego potrzeb.
Tworzymy rozwiązania technologiczne, a nie jedynie maszyny.

