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Wykorzystywane masowo na szeroką skalę od końca XIX wieku konstrukcje stalowe, są podstawowym
rozwiązaniem w budownictwie opartym o żelbeton lub konstrukcji hal stalowych. Możliwe jest również i inne
ich zastosowanie czego przykładem może być najsłynnijsza stalowa wieża Eifla, która przecież miała służyć
dekoracji miasta oraz jako wieża widokowa. Dzisiaj konstrukcje tego typu są stosowane obowiązkowo w
budowie obiektów przemysłowych, budowie obiektów dla energetyki, w konstrukcji estakad, jako szkielet
nośny do utrzymywania różnych urządzeń a wręcz całych linii produkcyjnych.

Materiałem podstawowym do produkcji konstrukcji stalowych są elementy dostarczane przez huty,
producentów półfabrykatów ze stali: dwuteowniki, ceowniki, kątowniki i płaskowniki stalowe, grodzice,
blachy stalowe, profile zimnogięte, pręty zbrojeniowe, rury, stal jakościowa i inne. Produkujemy z nich
kompletne konstrukcje zarówno w ramach realizacji hal pod klucz jak i na zamówienie według projektów
konstrukcji dostarczonych przez Klientów. Dobór stali, rodzaju elementów konstrukcyjnych, obliczenia
konstrukcyjne, wytrzymałościowe, projekty architektoniczne są realizowane przez naszych specjalistów
inżynierów-projektantów. W naszej pracy wiedza łączy się z doświadczeniem w realizacji budowy obiektów
przemysłowych dlatego możemy zaoferować i oferujemy nowoczesne, trwałe konstrukcje spełniające
wywindowane wymagania projektowe. STALKONCEPT Sp. z o.o. to produkcja kompletnych zestawów ze
stali jak i wybranych grup elementów: dźwigarów stalowych, belek, słupów, podpór, przęseł, wzmocnień,
prętów i płatwi. W ramach przygotowywania konstrukcji stalowych przygotowujemy stal do łączeń
punktowych, połączeń doczołowych, spawania na placu budowy, do sprawnego łączenia elementów śrubami
oraz wygodnego transportu konstrukcji. 

Wypracowana, w trakcie realizacji wielu obiektów dla przemysłu i energetyki organizacja pracy naszych ekip
montażowych pozwala niezwodnie wykonać wszystkie planowane etapy w oczekiwanych terminach. Od
zaprojektowania hali, przez wykonanie prac ziemnych i fundamentów, równoległą prefabrykację elementów,
transportu aż do montażu konstrukcji stalowych. Sprawne połączenie części bazowych konstrukcji jest
opatrzone certyfikatami jakości, które posiada STALKONCEPT Sp. z o.o. zobacz też
http://www.stalkoncept.pl obejmującymi także prace monterskie. Klient otrzymuje więc dodatkowo
podwyższoną gwarancję jakości również na tego typu działania np. na nitowanie, zespojenie części
konstrukcyjnych, zgrzewanie, spawanie konstrukcji wsporniczych, połączenia sworzniowe i gwintowane
doczołowe czy zawalcowanie. Obok montaży konstrukcji hal stalowych realizujemy budowę konstrukcji
estakad, konstrukcje stalowe szybów wind, szkielety stalowe wiat, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje
wsporcze stalowe, dźwigary stalowe.

Kategorie
Biznes i gospodarka - Inwestycje
Strony według branż - Budownictwo
Strony według branż - Energetyka
Biznes i gospodarka - Nieruchomości
Dom i ogród - Budownictwo
Strony według regionów - Podkarpackie - Rzeszów
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Konstrukcje stalowe, Budowa hal stalowych, Montaż konstrukcji stalowych, Kanały spalin, Produkcja
elementów hal, Budowa hal, Hale stalowe, Estakady, Konstrukcje estakady, Konstrukcje stalowe dla
energetyki

Wyróżnione strony
Produkcja konstrukcji stalowych Stalkoncept

Page 1 / 2

http://www.ranking.net.pl/22580
http://www.stalkoncept.pl
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka/inwestycje
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz/budownictwo
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz/energetyka
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka/nieruchomosci
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod/budownictwo
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/podkarpackie
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/podkarpackie/rzeszow
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.ranking.net.pl/konstrukcje_stalowe
http://www.ranking.net.pl/budowa_hal_stalowych
http://www.ranking.net.pl/montaz_konstrukcji_stalowych
http://www.ranking.net.pl/kanaly_spalin
http://www.ranking.net.pl/produkcja_elementow_hal
http://www.ranking.net.pl/produkcja_elementow_hal
http://www.ranking.net.pl/budowa_hal
http://www.ranking.net.pl/hale_stalowe
http://www.ranking.net.pl/estakady
http://www.ranking.net.pl/konstrukcje_estakady
http://www.ranking.net.pl/konstrukcje_stalowe_dla_energetyki
http://www.ranking.net.pl/konstrukcje_stalowe_dla_energetyki
http://www.stalkoncept.pl


Informacje
Numer ID strony: 22580/16132, Status strony: aktywna od 24/10/2016 18:30, Typ strony: wyróżniona od
24/10/2016 11:20, Data dodania: 24/10/2016 11:19, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 53, odsłon: 2575

Page 2 / 2

http://www.google.pl/search?q=site:http://www.stalkoncept.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.stalkoncept.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.stalkoncept.pl

