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Logo firmy

Nazwa firmy

Dane adresowe

Profil działalności

A+ CERAMICS Sp. z o.o..

ul. Żurawia 71; 15-540 Białystok
www.aplusceramics.pl;
biuro@aplusceramics.pl

Firma start-up działająca od lipca 2015r. Funkcjonuje na styku nauki i biznesu,
prowadząc działalność w trzech głównych obszarach: prace badawczo-rozwojowych z
zakresu inżynierii materiałowej, doradztwo techniczne, scouting technologiczny oraz
usługi brokerskie.

AC S.A.

ul. 42 Pułku Piechoty 50;
15-181 Białystok
www.ac.com.pl; biuro@ac.com.pl

Spółka dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania do samochodowych systemów
LPG/CNG. Największa w Polsce firma z segmentu instalacji gazowych. Firma posiada
własne Centrum Badawczo – Rozwojowe AC SA, gdzie obok prac nad prototypami
nowych wyrobów, realizowane są projekty usprawniające procesy produkcyjne, jak i
jakość istniejących już wyrobów.

AGRO-WIKT Sp. z o.o.

ul. Zakątna 4; 26-300 Opoczno
www.agro-wikt.com.pl;
biuro@agro-wikt.com.pl

Firma działa na rynku od 1975 roku. Na początku działalności produkowała maszyny i
urządzenia rolnicze, a od 1998 roku betoniarki wolnospadowe. Posiada bogate zaplecze
projektowe i produkcyjne. Produkty firmy sprzedawane są na rynkach m.in. rosyjskim,
ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, czy litewskim.
Dopełnieniem oferty betoniarek są części zamienne klasy premium do maszyn
rolniczych.

AGWO SERWIS

ul. Zielone Kamedulskie 27;
16-402 Suwałki
www.agwoserwis.pl;
agwoserwis@gmail.com

Usługi obróbki skrawaniem na maszynach konwencjonalnych i CNC. Specjalizacja w
produkcji elementów hydrauliki siłowej dla branży górniczej, elementów dla branży
motoryzacyjnej i kolejowej.
Firma produkcyjno-handlowa w dziedzinie alternatywnych systemów zasilania
pojazdów. Główna działalność to produkcja doskonałych samochodowych instalacji
gazowych. Oferta to przede wszystkim własna produkcja: elektronika sterująca OPTIMA,
reduktory SHARK i TURBOT, wtryskiwacze BARRACUDA i ALEX RAIL-001, filtry
Ultra360°, zawory gazowe, przewody termoplastyczne oraz kompletne systemy zasilania
LPG/CNG.

5.

ALEX Sp. z o.o.

ul. Zambrowska 4A; 16-001 Kleosin
www.autogaz-alex.pl;
biuro@autogaz-alex.pl

ALUSS Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Gen. Wł. Andersa 38, lok. 213;
15-113 Białystok
www.aluss.pl; biuro@aluss.pl

Producent stolarki aluminiowej.

6.

7.

ASAMI Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 1 D lok.2;
15-057 Białystok
office@asamirobotics.eu

Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą
produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków.

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

www.metalklaster.pl

maszyn specjalnego przeznaczenia;

ul. Diamentowa 4; 16-400 Suwałki
www.p-aspi.pl; p-aspi@p-aspi.pl

Producent narzędzi dla branży drzewnej i meblarskiej (tartaki, fabryki mebli i zakłady
stolarskie) działa na rynku od ponad 10 lat. W ofercie szeroki wybór narzędzi do obróbki
drewna, w tym piły tarczowe z ostrzami HM , piły stellitowane i piły trakowe oraz wiele
innych.

AUTOMATYKA-POMIARYSTEROWANIE S.A.

ul. A. Mickiewicza 95F; 15-257 Białystok
www.aps.pl; aps@aps.pl

Firma oferuje kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i elektryki (w
tym usługi dla branży obróbki metali). Zakres działalności to: projektowanie,
wykonawstwo, remonty, serwis i eksploatacja układów automatyki, sterowania,
pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych,
sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej, produkcja rozdzielni elektrycznych i szaf
sterowniczych.

P.P.H.U. AUTO-TECH
NIESKÓRSKI ROBERT

ul. Przemysłowa 1; 07-407 Czerwin
www.autotech-czerwin.pl;
biuro@autotech-czerwin.pl

11.

BALTRAS
MONIKA KIEŁCZEWSKA

ul. Ekologiczna 41; 19-200 Grajewo
www.baltras.pl; baltras@baltras.pl

Firma zajmuje się produkcją oraz montażem barierek, poręczy i balustrad ze stali
nierdzewnej i drewna oraz produkcją mebli przemysłowych i koryt kablowych. Świadczy
usługi z zakresu spawania, orurowania samochodów oraz zgrzewania siatek z drutu
nierdzewnego.

12.

BENDEX Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Nadrzeczna 22; 16-010 Wasilków
www.bendex.pl;
production@bendex.pl

Producent dekoracyjnych oraz użytkowych wyrobów z metalu, mających zastosowanie
w domu i ogrodzie oraz w miejscach użyteczności publicznej takich jak biura, hotele,
restauracje, centra handlowe, skwery, parki, osiedla mieszkaniowe. Misją firmy jest
oferowanie produktów łączących walory dekoracyjne z funkcjonalnością.

13.

BIASONA MAREK BRUZGO
SPÓŁKA JAWNA

ul. Torowa 10; 16-100 Sokółka
www.biasona.eu; biasona@op.pl

Firma zajmuje się seryjną produkcją biżuterii srebrnej oraz produkcją kostki brukowej i
łupków elewacyjnych. Świadczy usługi wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych
oraz ślusarskie z zakresu obróbki aluminium i stali kwasoodpornej. Zajmuje się także
projektowaniem, produkują oraz instalacją stolarki aluminiowej.

14.

BIASTAL

ul. Sidorska 117; 21-500 Biała Podlaska
biastal.pl; biuro@biastal.pl

15.

BUDRAD POLSKA
Sp. z o.o.

Rzędziany 22; 16-080 Tykocin
www.budrad.com.pl;
biuro@budrad.com.pl

Firma świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem CNC (toczenie CNC, frezowanie
CNC, wiercenie) z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii istniejących na
rynku, zarówno w dziedzinie wykonawstwa jak i projektowania.

CHM Sp. z o.o.

Lewickie 3b;
16-061 Juchnowiec Koscielny
www.chm.eu; chm@chm.eu

Producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Dzięki
stałej współpracy ze środowiskiem medycznym i instytucjami naukowo – badawczymi
firma z sukcesem wdraża i sprzedaje własne produkty na rynku krajowym i
zagranicznym. Łączna oferta to ponad 30 000 różnych wyrobów. Firma posiada

8.

9.

10.

16.

ASPI Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą przyczep rolniczych, a także obróbką
elementów metalowych.

Profil działalności firmy: handel wyrobami hutniczymi; sprzedaż i produkcja ogrodzeń;
produkcja elementów zbrojeń budowlanych, roboty ślusarskie.

www.metalklaster.pl

zaawansowany park technologiczny świadczący usługi w obszarze obróbki metali i
obróbki powierzchniowej.
17.

CONTRACTUS Sp. z o.o.

ul. Kresowa 58; 16-100 Sokółka
www.contractus.pl;
bialystok@contractus.pl

Firma specjalizuje się w handlu maszynami i urządzeniami rolniczymi, mięsa oraz
dodatków spożywczych i surowców dla zakładów przemysłu spożywczego w kraju i na
eksport.

18.

ECOTECH Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 7/29
16-020 Czarna Białostocka
ak@ecotechnology.com.pl

Producent konstrukcji metalowych i ich części.

19.

EDBAK Sp. z o.o.

Piotrowice 186; 23-107 Strzyżewice
www.edbak.com; info@edbak.pl

Firma oferuje różnego rodzaju systemy mocowań oraz systemy transportu poziomego
(przenośniki). Specjalizuje się w obróbce metalu (cięcie laserowe, gięcie i wykrawanie
CNC, spawanie i szkiełkowanie).

20.

EKTO Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe

ul. Elewatorska 17/ 1; 15-620 Białystok
www.ekto.com.pl; ekto@ekto.com.pl

Firma prowadzi działalność produkcyjną (m. in. produkcja urządzeń i aparatury
energetycznej na potrzeby dystrybucji i odbioru energii elektrycznej, usługową (w
zakresie montażu urządzeń energetycznych WN/SN/nn) i handlową (handel hurtowy i
detaliczny artykułami przemysłowymi w tym przede wszystkim z dziedziny energetyki.

ul. Kaletnicza 4; 87-800 Włocławek
www.faber-cnc.pl; biuro@faber-cnc.pl

Lider branży obróbki skrawaniem w technologii CNC oraz obróbki metali. Specjalizacja w
obróbce stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej, stali nawęglanej, stali automatowej, i
metali nieżelaznych. Firma współpracuje z branżami: motoryzacyjną, medyczną,
energetyczną, maszynową, lotniczą, meblową, hydrauliką siłową, sprzętu AGD. Dzięki
współpracy kooperacyjnej ma możliwość pokrycia produkowanych detali powłokami
galwanicznymi, a także zastosowania obróbki cieplnej.

21.

FABER-CNC
MARCIN WINNICKI

22.

FERROX Sp. z o.o.

ul. Gen. Wł. Andersa 15
15-124 Białystok
www.ferrox.pl; ferrox@ferrox.pl

Firma usługowo – remontowa specjalizująca się w kompleksowych remontach urządzeń
ciepłowniczych w energetyce cieplnej, pracach montażowych, instalacjach
przemysłowych ze stali węglowej i kwasoodpornej. Wykonuje prace remontowe i
modernizacyjne konstrukcji stalowych, a także realizuje nowoczesne instalacje grzewcze
oparte na pompach ciepła i kolektorach słonecznych łącznie z wykonaniem odwiertów.
Firma świadczy usługi obróbki metali i wykonawstwa konstrukcji stalowych.

23.

GLOBAL TECHNIK Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Seminaryjna 14; 85-326 Bydgoszcz
www.globaltechnik.pl;
biuro@globaltechnik.pl

Firma oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie realizacji prac inwestycyjnych,
modernizacyjnych i remontowych zarówno w branży mechanicznej, elektrycznej,
automatycznej oraz izolacyjnej, jak i dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i
energetyki. Świadczy usługi obróbki skrawaniem CNC.

24.

GONER STEEL Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Lniana 41; 15-665 Białystok
www.gonersteel.pl;
biuro@gonersteel.pl

Firma specjalizuje się w kompletacji elementów złącznych do konstrukcji stalowych i
elementów rurociągowych. Jest przedstawicielem firmy PEINER – producenta zestawów
śrubowych HV do połączeń sprężanych

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

www.metalklaster.pl

GROMET Zygmunt Sulewski

ul. Konopnickiej 2B; 19-200 Grajewo
www.gromet.com.pl;
biuro@gromet.com.pl

Producent systemów odgromowych i orynnowania.

26.

GROT Marek Dobrzyński

ul. Wojska Polskiego 1;
Macierzysz k/Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.grot.pl; grot@grot.pl

Firma z wieloletnia tradycją produkcji schodów i balustrad wykonywane z różnego
rodzaju materiałów (drewno, stal nierdzewna, stal malowana, szkło) na indywidualne
zamówienie klienta. Świadczy usługi z zakresu: cięcie laserowe, gięcie GNC blach i rur,
lakierowanie proszkowe oraz mokre.

27.

INSTYTUT INNOWACJI I
KREATYWNOŚCI
SP. Z O.O.

ul. Innowacyjna 1; 16-400 Suwałki
www.instytutik.com;
prezes@instytutik.com

Firma prowadzi prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych.

28.

INTRATEL Sp. z o.o.

al. Tysiąclecia P.P. 39 A;
15-111 Białystok
www.intratel.com.pl;
intratel@intratel.pl

29.

INWEST-PRODUKT
HANKOWSKA GODLEWSKI
KURYŚ
SP. JAWNA

ul. Przędzalniana 8; 15-688 Białystok
www.inwestprodukt.com.pl;
biuro@inwestprodukt.com.pl

Producent elementów wentylacyjnych. Firma z nowoczesnym parkiem maszynowym i
dużym doświadczeniem w branży wentylacyjnej. Oprócz produkcji szeroko rozumianej
„wentylacji” wykonuje innowacyjny system wentylacji rozdzielaczowej. Świadczy usługi
w zakresie cięcia blach laserem i gięcia blach na prasie krawędziowej.

30.

JAZON Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 164 A; 15-167 Białystok
www.jazon.com.pl; jazon@jazon.com.pl

Firma istnieje od 1984 r. Specjalizuje się w szeroko pojętych technologiach obróbki
metali i produkcji maszyn. Oferta firmy obejmuje trzy działy funkcjonalne: produkcję
maszyn i urządzeń, obróbkę metali i technologie obrabiarkowe oraz budownictwo
maszyn i urządzeń.

31.

JOBIMET Z.P.H .U
JÓZEF BARDŁOWSKI

ul. Usługowa 15
15-521 Białystok - Zaścianki
www.jobimet.pl; firma@jobimet.pl

Firma zajmuje się produkcją oraz świadczeniem usług w branży metalowo - elektrycznej.
Główna produkcja to rozdzielnie elektryczne (produkcja oraz prefabrykacja) dla
budownictwa mieszkaniowego i przemysłu, obudowy dla gazownictwa, konstrukcje
stalowe nietypowe, prototypy, różnego rodzaju wózki transportowe i grille.

32.

KART Sp. z o.o..

ul. Gen. Wł. Andersa 40 D;
15-113 Białystok
www.kart.com.pl; bok@kart.com.pl

Doświadczony i ceniony w branży producent maszyn i urządzeń technologicznych.
Oferuje usługi narzędziowe oraz kompleksową obróbkę skrawaniem metali i tworzyw.

KEY COMPANY Sp. z o.o.

ul. Usługowa 4;
15-522 Białystok –Zaścianki
www.key-co.com.pl;
office@key-co.com.pl

Firma z powodzeniem działa w branży reklamy wizualnej. Jako jeden z liderów na rynku
europejskim swoim klientom oferuje kompleksową obsługę obejmującą projektowanie,
wytwarzanie prototypów, produkcję seryjną oraz montaż reklam wizualnych.

25.

33.

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

Firma specjalizuje się w dziedzinie usług IT. Swoim klientom oferuje wsparcie
technologiczne (doradztwo IT, outsourcing, cloud computing), rozwiązania biznesowe
(m.in. Informatyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), zarządzanie
relacjami z klientem (CRM)) i rozwiązania dedykowane (m.in. integracja systemów
informatycznych, prace programistyczne, rozwiązania mobilne, rozwiązania MES/SCADA)

www.metalklaster.pl

34.

KOLNEX ZAJKO I WSPÓLNICY
SP. JAWNA

ul. Żurawia 59; 15-535 Białystok
www.kolnex.com.pl;
kolnex@kolnex.com.pl

Firma zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną metali kolorowych, stali nierdzewnej
oraz zabudowy balkonów, Świadczy usługi cięcia, gięcia blach, a także cięcia wodą.

35.

KONSTRUKCJE-MALBORK

ul. Jana Czerskiego 34a/6
82-200 Malbork
www.k-mk.pl; biuro@k-mk.pl

Firma specjalizuje się w budowie i modernizacji urządzeń dla przemysłu. Oferuje
projektowanie i wytwarzanie elementów instalacji przemysłowych ich części oraz
konstrukcji wspornych, a także spawanie specjalistyczne.

36.

KOTNIZ
-ZDZISŁAW NIETUPSKI

ul. Usługowa 7
15-521 Białystok- Zaścianki
www.kotniz.eu; firma@kotniz.eu

Firma jest wiodącym dostawcą produktów dla branży jachtowej w Polsce oraz w
Europie. Producent wszelkiego rodzaju elementów metalowych ze stali i aluminium.
Obecnie główną działalnością firmy jest produkcja akcesoriów ( np. okucia, drzwi,
owiewki, stopnie, podpory, relingi, drabinki, rolki, uchwyty, zawiasy, rumple, płetwy,
jarzma, windy, odpływy, pachołki, zaczepy, wantowniki, uchwyty silnika) do łodzi
motorowych i żaglówek, wykonanych ze stali kwasoodpornej. Kotniz oferuje usługi w
zakresie cięcia laserem, gięcia blach na nowoczesnych prasach krawędziowych firm,
posiada wielopromieniowe giętarki do rur sterowane numerycznie, które umożliwiają
gięcia w 3D wyrobów o geometrii składającej się z odcinków prostych, łuków i spiral
oraz polerowania elementów.

37.

LIT JACEK WOJTKOWSKI

ul. Sobolewska 19; 15-560 Białystok
www.lit534.com.pl; biuro@lit534.pl

Firma prężnie działa w branży IT. Swoim klientom oferuje kompleksowe wsparcie w
zakresie usług informatycznych oraz programowania. Świadczy usługi w zakresie
tworzenia aplikacji dla przemysłu i przedsiębiorstw.

38.

MALOW Sp. z o.o..

ul. Wojska Polskiego 114a
16-400 Suwałki
www.malow.pl;
sekretariat@malow.com.pl

Producent wielofunkcyjnych i nowoczesnych mebli metalowych. W swojej ofercie
posiada szeroką gamę mebli biurowych, socjalnych, medycznych, szkolnych,
warsztatowych oraz nierdzewnych. Firma jest zdobywcą wielu nagród i certyfikatów.
Posiada nowoczesny zautomatyzowany park maszynowy.

39.

MEDGAL Sp. z o.o.

ul. Niewodnicka 26A; 16-001 Księżyno
www.medgal.com.pl;
info@medgal.com.pl

Producent implantów do chirurgii kostnej i ortopedii z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii CAD / CAM (komputerowego wspomagania
projektowania i wytwarzania) w oparciu o bogaty park obrabiarek CNC.

40.

METAL-FACH
JACEK KUCHAREWICZ

ul. Sikorskiego 66; 16-100 Sokółka
www.metalfach.com.pl;
biuro@metalfach.com.pl

Firma zajmuje się produkcją grzejników oraz wysokiej klasy kotłów centralnego
ogrzewania na paliwa stałe.

METAL-FACH Sp. z o.o.

ul. Kresowa 62; 16-100 Sokółka
www.metalfach.com.pl;
biuro@metalfach.com.pl

41.

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

To czołowy producent maszyn oraz urządzeń rolniczych. Produkuje również naczepy do
samochodów ciężarowych, a także kotły grzewcze. Jedną z nowych specjalizacji firmy są
konstrukcje stalowe tworzone z myślą o budowie obiektów przemysłowych, hal i
magazynów.

www.metalklaster.pl

42.

NARZĘDZIOWNIA
CHARYTANOWICZ

ul. Klemensa Junoszy 47A lok. 38
20-058 Lublin
narzedziowniacharytanowicz@wp.pl

Firma zajmuje się obróbką mechaniczną elementów metalowych i tworzyw sztucznych
na zasadzie obróbki skrawaniem oraz spawania. To producent form wykrojników,
urządzeń specjalnych do dalszej produkcji - np. linie automatyki przemysłowej.

43.

NAWARA SERWIS S.C
MARZENA I RAFAŁ NAWARA

ul. Bolesławiecka 40, Trzebień
59-700 Bolesławiec
www.nawaraserwis.pl;
sekretariat@nawaraserwis.pl

Firma jest producentem w dziedzinie kompletnych systemów filtracji i odciągów w
przemyśle drzewnym i papierniczym oraz systemów odprowadzania mgiełki farby w
procesie lakierowania powierzchni, jak również systemów zagospodarowania odpadów i
recyklingu.

44.

NEOTECH Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5; 15-197 Białystok
www.neotech.pl; maszyny@neotech.pl

Firma zajmuje się
produkcją elementów indukcyjnych, konstruowaniem i
wytwarzaniem urządzeń produkcyjnych, a także elementów elektronicznych. Posiada
nowoczesne maszyny, urządzenia technologiczne i linie automatyczne. do produkcji
cewek indukcyjnych.

45.

NESTOR SPRINGS Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Fabryczna 1E; 32-602 Oświęcim
www.nestorsprings.com; info@bonel.pl

Producent sprężyn bonnell i poczet. Firma zajmuje się produkcją oraz doradztwem w
zakresie wyboru rozwiązań najbardziej adekwatnych do potrzeb klienta (producenci
mebli tapicerowanych i materacy). Świadczy usługi w zakresie obróbki metali
wysokowęglowych.
Firma zajmuje się produkcją i regeneracją narzędzi z materiałów supertwardych (np.
ciągadeł diamentowych, których część robocza może być wykonana z diamentu
naturalnego, syntetycznego diamentu mono- i polikrystalicznego). Stosuje unikalne
technologie obróbki laserowej oraz ultradźwiękowej. W swojej ofercie posiada również
płytki skrawające, mikroproszki diamentowe, ziarno azotku boru, pasty diamentowe i
pasty z węglika tytanu, tarcze diamentowe oraz inne narzędzia diamentowe.

46.

NOTA - Zakład Mechaniki
Precyzyjnej Stanisław
Szymczyk

ul. Orzechowa 41/37
21-500 Biała Podlaska
www.nota.pl; nota@nota.pl

47.

OSTEOPLANT Sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Koscielny
info@osteoplant.com

48.

49.

PODKARPACKIE ZAKŁADY
MECHANICZNE Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Świętosława 272; 39-200 Dębica
www.p-zm.com ; biuro@p-zm.com

POLINVEST Sp. z o.o.

ul. Usługowa 3
15-521 Białystok - Zaścianki
www.polinvest.net.pl;
kontakt@polinvest.net.pl

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

Producent urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych.

Firma działa w branży metalowo – maszynowej, na potrzeby której projektuje i
produkuje wszelkiego rodzaju elementy metalowe aż po całe linie produkcyjne wraz z
automatyką, sterownikami oraz wykorzystaniem robotyki. Dostawca usług i wyrobów
dla przemysłu m.in.: oponiarskiego, górniczego, motoryzacyjnego, wojskowego,
hutniczego, lotniczego, metalurgicznego, kolejowego, transportowego, chemicznego,
budowlanego, papierniczego, konstrukcyjnego.
Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją konstrukcji stalowych, sprzedażą
używanych autotransporterów, jest oficjalnym dystrybutorem firmy LOHR.

www.metalklaster.pl

ul. Szkolna 54; 84-239 Bolszewo
www.porta.com.pl; info@porta.com.pl

Lider polskiego i europejskiego rynku produkcji drzwi i ościeżnic. W 2016 roku firma
otworzyła nowoczesną fabrykę produkcji drzwi stalowych wewnątrzlokalowych,
technicznych i wejściowych.

ul. Wypusty 66; 16-300 Augustów
www.demex.pl; poczta@demex.pl

Producent elementów metalowych, szczególnie ze stali nierdzewnych (AISI 304, 316L)
zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. Specjalizuje się w produkcji okuć do łodzi
i jachtów wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej (DIN 304 i 316). W swojej
ofercie posiada ponadto balustrady, pochwyty, poręcze, maszty flagowe, drabinki,
ogrodzenia oraz inne elementy metalowe.

ul. Stadionowa 21A; 21-010 Łęczna
www.malinex.eu; biuro@malinex.eu

Firma współpracuje z branżą górniczą, metalową, motoryzacyjną, energetyczną,
budowlaną, a także elektrociepłowniami. Świadczy usługi tokarsko-frezarskie,
spawalnicze, transportu, zakuwania węży hydraulicznych, pomiaru trwałości oraz
badania konturu elementów żelaznych. Posiada laboratorium pomiarowe gdzie
sprawdzana jest jakości detali produkcyjnych, jak i świadczonych usług.

53.

PROKOSTAL-ŁADZIŃSKI
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Karola Miarki 42; 58-500 Jelenia Góra
www.prokostal.pl; biuro@prokostal.pl

Producent konstrukcji stalowych i ich części. Specjalizują się w produkcji m.in.:
systemów wydobycia i rozdrabniania materiałów, systemów transportu i
magazynowania materiałów sypkich, platform roboczych do remontów pociągów,
aluminiowych zabudów do wozów strażackich. Posiadają nowoczesny park maszynowy.

54.

PROMOSTAL Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Fabryczna 7/29
16-020 Czarna Białostocka
www.promostal.pl;
sekretariat@promostal.pl

Firma stalowo-budowlana, Świadczy kompleksowe usługi – począwszy od projektu
budowlanego, poprzez prefabrykację, po dostawę i montaż konstrukcji stalowych.
Wykonuje obiekty przemysłowe, handlowe i biurowe o konstrukcji stalowej, jak również
konstrukcje stalowe pod technologie. Firma posiada nowoczesny park maszynowy.

50.

51.

52.

PORTA KMI POLAND
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

DEMEX
JERZY DEMIAŃCZUK

P.P.H.U. MALINEX
RYSZARD MALINOWSKI

55.

PROMOTECH Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 23/1; 15-620 Białystok
www.promotech.eu;
info@promotech.com.pl

Firma jest producentem szerokiej gamy profesjonalnych, zaawansowanych
technologicznie urządzeń i systemów dla przemysłu. W swojej ofercie posiada m.in.
profesjonalne elektronarzędzia, wiertarki na podstawie elektromagnetycznej,
ukosowarki do blach i rur, wózki do automatyzacji spawania i cięcia oraz spawalnicze
systemy portalowe i wiele innych. W firmie funkcjonuje dział Badań i Rozwoju
zaangażowany nie tylko w projektowanie nowych urządzeń, lecz także prowadzi prace
nad ciągłym udoskonalaniem istniejących produktów.

56.

PROMOTECH-KM
Sp. z o.o.

ul. Mostowa 13; 18-100 Łapy
www.promotech-km.pl;
office@km.promotech.eu

Firma zajmuje się obróbką metali oraz produkcją małej i średniej wielkości konstrukcji
metalowych ( do 1000 kg). Posiada rozbudowany park maszynowy. Świadczy usługi z
zakresu obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej blach oraz usługi cięcia laserem.

57.

SWORD Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Waszyngtona 7; 81-342 Gdynia
www.sword.pl; sword@sword.pl

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

Firma specjalistyczna, zajmuje się produkcją i sprzedażą pił i przecinarek taśmowych
oraz płynów chłodząco-smarujących i akcesoriów wspomagających cięcie.

www.metalklaster.pl

SALAG Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

ul. Szafirowa 5; 16-400 Suwałki
www.salag.com; biuro@salag.com

Firma jest cenionym producentem wysokojakościowych profili wykończeniowych z PCV
i aluminium, specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz form do extruzji i wtrysku PCV.
Posiada jedną z nowocześniejszych narzędziowni w kraju i Europie. Firma tworzy
własne narzędzia wytłaczarskie, formy wtryskowe, innowacyjne technologie, posiada
liczne patenty i nagrody zdobyte na całym świecie.

59.

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15; 15-161 Białystok
www.samasz.pl; samasz@samasz.pl

Firma jest producentem maszyn rolniczych i komunalnych, a także części i podzespołów.
Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowo – technologiczny, gdzie świadczy usługi
m.in.: toczenia, frezowania, szlifowania, śrubowania, tłoczenia, gięcia, spawania oraz
malowanie proszkowe.

60.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK
ROLNICZYCH JANÓW

ul. Białostocka 25; 16-130 Janów
skrjanow@poczta.fm

Spółdzielnia specjalizuje się w obróbce metali: toczenie, cięcie, spawanie, frezowanie,
wykrawanie na prasach wysokiego zgniotu. Produkuje części do podgrzewaczy wody,
stopki do maszyn rolniczych, zaczepy do kosiarek i pługów śnieżnych.

61.

STAL-MONTAŻ LESZEK
KUCHARCZYK

ul. B. Chrobrego 18/72; 15-057 Białystok
www.stalmontaz.com.pl;
biuro@stalmontaz.com.pl

62.

STALEO SP. Z O.O

ul. Chóralna 16/32; 93 – 328 Łódź
www.staleo.pl; biuro@staleo.pl

63.

STOLARSKI TECH
Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15; 15-161 Białystok
www.stolarskitech.com;
katarzyna.bieszke@stolarskitech.com

58.

64.

SZYBAS GRZEGORZ
DĘBOWSKI

Producent konstrukcji stalowych o wadze do 500 kg oraz długości nie przekraczającej 14
m. Oferta firmy obejmuje cięcie, otworowanie oraz spawanie.
Media branżowe – portal branży metalowej.

Firma zajmuje się projektowaniem maszyn i urządzeń.

ul. Poznańska 148; 18-400 Łomża
www.szybas.pl; szybas@szybas.pl

Firma jest producentem zabezpieczeń pasywnych w Polsce. W produkowanych przez
siebie wyrobach służących do obrotu gotówki, stosuje elektroniczne rozwiązania oparte
na programowalnych sterownikach poprawiających funkcjonalność urządzeń. Świadczy
usługi w zakresie: spawania elementów metodą MIG/MAG i TIG, wycinania plazmą i
laserem, cięcia i gięcia blach oraz malowania proszkowego.

65.

TOCK - AUTOMATYKA
KRZYSZTOF TOCZYDŁOWSKI

ul. Ks. Abpa E.Kisiela 28
15-348 Białystok
www.tock.pl; biuro@tock.pl

Firma jest dostawcą optoelektronicznych i indukcyjnych systemów bezpośredniego
cyfrowego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych firm TELA i AMO. Projektuje,
produkuje i dostarcza edukacyjne centra tokarskie i frezarskie CNC ze sterowaniami
SINUMERIK i PC oraz roboty edukacyjne firmy INTELITEK. Jest wytwórcą systemu
edukacyjnego, prowadzi profesjonalne szkolenia CNC i robotyki we własnym
laboratorium EXPERT CNC-FMS.

66.

TOMAS CONSULTING S.A.

ul. Lniana 41; 15-665 Białystok
www.tomasconsulting.com.pl;
biuro@tomasconsulting.com

Firma konsultingowo – doradczo – szkoleniowa, Świadczy usługi w zakresie doradztwa
gospodarczego, prawno-finansowe, realizacji i zarządzania projektami finansowanymi
ze środków pomocowych. Posiada bogatą ofertę szkoleń z różnych obszarów

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

www.metalklaster.pl

tematycznych.
Firma zajmuje się obróbką skrawaniem, głównie z wykorzystaniem techniki CNC, a
specjalnością jest obróbka materiałów trudnych. Świadczy usługi doradczokonstrukcyjne na etapie tworzenia projektów, jak też ich późniejsza realizację od
prototypów po partie produkcyjne.

67.

TOMSTEEL TOMASZ
KOPICZKO

ul. Antoniukowska 19/56
15-740 Białystok
tomaszkopiczko@wp.pl

68.

WHITE HILL SP. Z O.O.
SP. KOMANDYTOWA

ul. Żurawia 71 lok. 3.08; 15-540 Białystok
www.whitehill.eu; adam@whitehill.eu

69.

ZAKŁAD OBRÓBKI
SKRAWANIEM
DARMET Sp. z o.o.
(nazwa własna potem opis)

ul. Komunalna 4C; 15-197 Białystok
www.darmet.com.pl;
biuro@darmet.com.pl

Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą narzędzi i oprzyrządowania do obróbki
skrawaniem. Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji imadeł maszynowych
stałych i obrotowych, imadeł precyzyjnych, tarcz zabierakowych żeliwnych i stalowych
do uchwytów tokarskich, ustawiaków obrotowych, zaworów kulowych. Dysponuje
nowoczesnym parkiem maszynowym.

ZAKREM Sp. z o.o.

ul. Ełcka 98; 19-200 Grajewo
www.zakrem.pl; biuro@zakrem.pl

Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń transportowych głównie wózków
magazynowych ręcznych: paletowych (tzw. paleciaki) platformowych, taczkowych.
Firma posiada nowoczesny park maszynowy (m.in. wycinarkę laserową, dwa centra
obróbcze).

Tołcze 3D; 18-106 Turośń Kościelna
www.zaprom.pl; biuro@zaprom.pl

Firma zajmuje się produkcją maszyn i obróbką metali. Specjalizuje się w budowie
maszyn do przetwórstwa blachy w kręgach, taśmach i arkuszach, a także maszyn
prototypów projektowanych i budowanych według wymagań klienta. Wykonuje
zarówno kompletne linie produkcyjne jak i ich poszczególne komponenty – od
załadunku surowca do transportu i pakowania gotowych wyrobów. Zaprom świadczy
usługi: toczenia, frezowania, spawania, cięcia wodą. Wykorzystuje przy tym najnowsze
technologie i nowoczesny park maszynowy.

70.

71.

ZAPROM TOMASZ
PRUSZYŃSKI

Koordynator Klastra Obróbki Metali
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. +48 85 651 41 46, fax +48 85 651 41 48

Firma znana na całym świecie z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie robotyki i IT.

www.metalklaster.pl

