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     REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące 
się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta 
Miedzi „Głogów”.   Nasze usługi, oparte na doświadczeniu  
i wysokim profesjonalizmie kadry oferujemy na rynku 
budownictwa przemysłowego już od 1997 roku.

 

  Główne obszary naszej działalności:

•	 Kompleksowe inwestycje w zakresie fabryk 
produkcji kwasu siarkowego.

•	 Budownictwo przemysłowe (kompletne 
urządzenia, podzespoły i części zamienne dla  

  przemysłu ciężkiego, systemy transportu  
   technologicznego).

•	 Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych.

•	 Technologie chemoodporne.

•	 Elektromontaż.

•	 Instalacje technologiczne i energetyczne.

•	 Kompleksowe remonty agregatów hutniczych 
i kotłów przemysłowych.



  Posiadamy różnorodne możliwości wykonawcze 
w  zakresie produkcji maszyn, urządzeń, podzespołów 
oraz części zamiennych dla przemysłu ciężkiego.
Szczególnie duże doświadczenie posiadamy 
w  produkcji i remontach pieców, maszyn i urządzeń  
metalurgicznych.

 Dysponujemy potencjałem do prowadzenia 
kompleksowych prac w zakresie prefabrykacji, serwisu, 
remontu i montażu w obszarach: budownictwa 
przemysłowego, prac konstrukcyjno-mechanicznych, 
wytwarzania, wykonywania, naprawy urządzeń 
ciśnieniowych, wykonywania napraw i modernizacji 
urządzeń dźwignicowych, instalacji energetycznych, 
środków transportu wewnątrz zakładowego.
 

Jesteśmy firmą jedną z niewielu w kraju, 
z  dużą praktyką i doświadczeniem, specjalizującą 
się w wykonawstwie powłok chemoodpornych 
w  zbiornikach, aparatach i  różnego typu reaktorach. 
Dysponujemy najnowszej generacji urządzeniami do 
zgrzewania i spawania tworzyw termoplastycznych.

Posiadany przez nas park maszynowy, najwyższej 
klasy środki produkcji, pełne zaplecze do przygotowania 
produkcji oraz przestrzeń magazynowa pozwalają na 
szybką realizację zadań o bardzo wysokiej jakości.



SPECJALISTYCZNE PRACE W BRANŻY 
KONSTRUKCYJNO- MECHANICZNEJ:

•	 Kompleksowe wykonawstwo instalacji 
przemysłowych wraz z ich rozruchem.

•	 Wykonawstwo i montaż konstrukcji 
przemysłowych.

•	 Remonty kapitalne, średnie i bieżące różnych 
typów suszarni.

•	 Estakady energetyczne.
•	 Remonty wymienników ciepła.
•	 Remonty kapitalne, średnie i bieżące 

elektrofiltrów oraz wiele innych poważnych 
remontów obiektów i urządzeń 
wielkogabarytowych.

•	 Kompleksowe prace wyburzeniowo-
rozbiórkowe obiektów z rekultywacją terenu 
oraz odzyskiem złomu.



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-
WYTWÓRCZA:

•	 Obróbka skrawaniem.
•	 Gięcie, cięcie i walcowanie blach, gazowo-

plazmowe na wypalarce sterowanej CNC.
•	 Obróbka plastyczna na zimno i na gorąco.
•	 Obróbka cieplno-chemiczna.
•	 Prace konstrukcyjno-spawalnicze:

                - konstrukcje wielkogabarytowe,
                - urządzenia ciśnieniowe,
                - urządzenia dźwignicowe.



ROBOTY ANTYKOROZYJNE 
I TERMOIZOLACYJNE

TECHNOLOGIE CHEMOODPORNE:

Wykonujemy:
•	 Instalacje technologiczne z tworzyw 

termoplastycznych zgrzewanych doczołowo 
i mufowo dla mediów chemicznie agresywnych.

•	 Stosujemy laminaty na bazie żywic Derakane 
dla gazociągów DN 500 do DN 1800, 
zbiorników, różnego typu urządzeń i instalacji 
dla mediów chemicznie agresywnych.

Prace wszystkich wydziałów produkcyjnych wspiera 
zakładowe laboratorium badawcze posiadające 
Świadectwo Podwykonawcy Uznanego UDT.



Wykonujemy nieniszczące badania:
•	 Badania radiograficzne, metalograficzne, 

wizualne.
•	 Ultradźwiękowe pomiary grubości.
•	 Badania ultradźwiękowe, makroskopowe, 

penetracyjne i magnetyczno-proszkowe złączy 
spawanych.

•	 Statyczne próby zginania złączy spawanych.
•	 Pomiary twardości metali.

     Jesteśmy,  jedną z niewielu w kraju, firmą z dużą praktyką 
i doświadczeniem, specjalizującą się w wykonawstwie 
powłok chemoodpornych. Wykonujemy metodą 
klejenia podciśnieniowego powłoki chemoodporne 
w zbiornikach, aparatach i różnego typu reaktorach, 
szczególnie dla przemysłu chemicznego i spożywczego. 
Dysponujemy najnowszej generacji urządzeniami do 
zgrzewania i spawania tworzyw termoplastycznych.



ELEKTROMONTAŻ:

Wykonujemy i remontujemy:
•	 Instalacje elektryczne.
•	 Automatykę przemysłową.
•	 Układy wizualizacji i monitoringu.
•	 Rozdzielnie różnych typów.
•	 Sieci kablowe NN i WN.
•	 Linie napowietrzne NN i WN.
•	 Stacje transformatorowe.
•	 Instalacje odgromowe.



INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
I ENERGETYCZNE:

•	 Remonty urządzeń i instalacji technologicznych 
(chłodnice, aparaty wyparne, rurociągi, 
zbiorniki) wykonanych z materiałów 
kwasoodpornych.

•	 Remonty urządzeń (m.in. wymienniki ciepła, 
podgrzewacze)  podlegających odbiorowi 

 i nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.
•	 Remonty oszynowania prądowego.
•	 Prefabrykacje i remonty konstrukcji stalowych.
•	 Pomiary grubości powłok stalowych.



REMONTY HUTNICZE:

•	 Kompleksowe remonty agregatów 
hutniczych takich jak: piece szybowe, 
konwertory, piece Dörschla, piece anodowe 
stacjonarne i obrotowe, suszarnie obrotowe 
w branżach mechaniczno-konstrukcyjnej oraz 
wymurówkowej.

•	 Remonty kotłów parowych i wodnych.
•	 Remonty rurociągów i gazociągów 

przesyłowych.
•	 Remonty kominów przemysłowych.
•	 Remonty instalacji kwasu siarkowego.
•	 M-Ż wykładzin chemoodpornych 
       i kwasoodpornych.
•	 Realizacje różnorodnych zadań inwestycyjnych 

w zakresie budowy obiektów i instalacji 
ogniowych.



CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA:

Opieramy się na wszelkich uprawnieniach i dopuszczeniach w zakresie realizowanych przez nas 
zadań inwestycyjnych i remontowych: 

•	 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO zgodny z normami: 
9001:2009, 14001:2005, 18001:2004.  

•	 Uprawnienia UDT do :
-  wykonywania napraw oraz modernizacji suwnic, wciągarek, wciągników,  żurawi  
   przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stałych i szynowych, podestów 
   ruchomych,  wózków jezdniowych, dźwigników i przeciągarek pojazdów  
   szynowych,
- do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów    
   trujących lub żrących,
- wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych,
- do wykonywania napraw kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników  
  ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów  
  trujących lub żrących.

•	 Świadectwo uznania UDT dla Laboratorium Badawczego.

•	 Świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa o zakwalifikowaniu do I Grupy Zakładów 
Dużych.

Przedstawiony zakres świadczonych usług nie ujmuje wszystkich możliwości firmy ponieważ cały 
czas dostosowujemy zakres działalności firmy do potrzeb rynku.

Zapraszamy do współpracy!



KONTAKT:

REMY  Sp. z o.o.

Głogów, ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

SEKRETARIAT  ZARZĄDU :

tel.  76 757 66 47

fax  76 757 76 64

e-mail: sekretariat@remy.com.pl

e-mail: remy@remy.com.pl

WWW.REMY.COM.PL


