
wycinanie laserowe

gięcie drutumalowanie proszkowe

frezowanie CNC

gięcie rur i profili

spawanie zgrzewanie

gięcie blach

Poza głównym filarem naszych usług, czyli projektowaniem oraz produkcją stojaków reklamowych i 
regałów ekspozycyjnych, wykonujemy również zlecenia na wydruki wielkoformatowe oraz seryjną obróbkę 
materiałową metali i tworzyw sztucznych:

Na terenie naszej fabryki posiadamy czterdzieści sześć maszyn do jej wykonywania. Urządzenia są 
zdublowane, dzięki czemu nie musisz obawiać się przestojów i opóźnień z naszej strony. W razie ewen-
tualnej awarii, obróbkę przenosimy na drugą maszynę. Na miejscu mamy własny serwis naprawczy, który 
od razu zajmuje się usunięciem usterki.
Na Twoje życzenie dostarczymy Ci próbne egzemplarze do sprawdzenia, prototypy.

Posiadasz własną dokumentację techniczną, rysunki, jasne wytyczne dla wykonawcy? Czy przygotowałeś 
już elementy metalowe lub z tworzyw sztucznych, którymi mamy się zająć, czy wciąż nie masz jeszcze 
pewności, które materiały będą miały najlepsze właściwości dla zachowania optymalnych cech doce-
lowego wyrobu?
Są to wszystko kwestie, w których pomogą Ci nasi specjaliści – graficy, projektanci, konstruktorzy, tech-
nolodzy, kontrolerzy jakości. Chętnie zapoznamy się z przedmiotem Twojego zlecenia. Jeżeli posiadasz 
gotową dokumentację techniczną, poddamy ją wewnętrznej weryfikacji, jeżeli jeszcze nie, pomożemy 
Ci w jej wykonaniu i organizacji pozostałych etapów procesu obróbki. Po jej zakończeniu dostarczymy 
gotowe wyroby we wskazane przez Ciebie miejsce.

Dysponujemy nowoczesną zaginarką - maksymalna grubość blachy: 0,5-2mm;  maksy-
malna długość gięcia: 2050 mm i prasami krawędziowymi CNC. Wykonujemy nawet 
najbardziej zaawansowane gięcia mieszczące się w parametrach naszych maszyn - 
maksymalna grubości 6 mm dla przyjętej maksymalnej długości gięcia, maksymalna 
długość gięcia: 3050 mm;
Skonsultuj się z naszymi konstruktorami i operatorami, zweryfikuj parametry gięć, 
które chcesz wykonać. Wykonamy przy Tobie próby wspólnie oceniając rezultat. Miej 
pewność jeszcze przed rozpoczęciem seryjnej obróbki, że otrzymasz dokładnie taki 
wyrób, jakiego potrzebujesz.

Spółdzielnia SIP - SIP Co-Operative Company is active since 1950. We operate mainly in the metal 
industry, employing self-sufficient technological facilities and a competent crew. Our customers are 
offered a complete service, from the stage of product design, right through batch production to the 
delivery to the designated location.

70 years experience 
in the metal industry

www.sip.krosno.pl

Pomagamy we wdrażaniu zlecenia obróbki materiałowej.

OBRÓBKA MATERIAŁOWA, oferujemy:

gięcie
blach

gięcie 
drutu

Maksymalna grubość ciętych materiałów:
•stal konstrukcyjna: do 20 mm;
•stal nierdzewna: do 10 mm;
•aluminium: do 8 mm.

Wykonujemy gięcie drutu od Ø3 do Ø10 w 3 płaszczyznach, na maszynach CNC o wyda-
jności przemysłowej, dlatego możesz nam śmiało zlecić obróbkę liczoną w setkach  
i tysiącach sztuk. Proces jest w pełni zautomatyzowany, urzą-dzenia są programowane nu-
merycznie, a to zapewnienia bardzo dużą dokładność. Drut gięty jest do zaawansowanych 
kształtów.

wydruki
wielko-
formatowe

Wykonujemy wydruki solwentowe i UV. Wiel-
kość 2500x1250mm drukujemy na tworzywie, 
szkle, sklejce, metalu, płótnie. Jeżeli posiadasz 
gotową grafikę, już teraz zapraszamy Cię na 
wydruki próbne, dzięki którym ocenisz ich ja-
kość, wprowadzisz ewentualne zmiany, w któ-
rych pomogą Ci nasi graficy. Masz pomysł, a 
nie masz projektu,  ustalimy z Tobą wszystkie 
szczegóły i wykonamy wizualizację i projekt dla 
Ciebie w naszym studiu. Z nami sprawnie zre-
alizujesz swój pomysł od początku do końca.

malowanie
proszkowe

Żadna inna metoda nanoszenia farby na powierzchnię elementów metalowych nie 
zapewni Twoim wyrobom takiej dokładności i wieloletniej wytrzymałości, jak właśnie 
malowanie proszkowe. W naszej fabryce posiadamy kompletną linię technologiczną do 
tego rodzaju obróbki, zajmującą oddzielną halę produkcyjną o powierzchni 1600 m2, 
wyposażoną w nowoczesne systemy filtracji chroniące zdrowie naszych pracowników 
i środowisko naturalne. Dysponujemy wydajnością setek sztuk na dobę. Malujemy de-
tale o max wielkości 1200x800x2000 mm.

wycinanie 
laserowe 
metalu

Zagwarantuje Ci szybkość i dokładność obróbki przy minimalnych stratach na ma-
teriale. Przy użyciu promienia lasera wytniemy dowolne kształty, mieszczące się w 
możliwościach technicznych naszych maszyn. Wyjściowo otrzymasz od nas półprodukt 
lub produkt gotowy – w zależności od przeznaczenia wyrobu. Wycinanie laserowe sto-
sujemy do obróbki stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej oraz aluminium.
 
Dysponujemy dwiema maszynami:
•wycinarka laserowa SG 510 MkII 2,5kW;
•wycinarka laserowa HG 510 MkII 4,0kW.
 
Maksymalna wielkość ciętych arkuszy:
•1500 x 3000 mm.

frezowanie
CNC

Chcesz wykonać skomplikowane logo w tworzywie lub ciekawy wzór w sklejce? Pow-
iemy Ci jak to zrobić najlepiej dla uzyskania estetycznego i trwałego efektu, pokażemy 
dostępne materiały, zaprezentujemy ich właściwości na przykładach naszych poprzed-
nich realizacji. Zlecając nam wykonanie obróbki CNC podejmiesz świadomą decyzję 
– wybierzesz optymalne rozwiązanie dla efektu, który chcesz osiągnąć. Frezujemy 
wielkości 2750x1500 mm.

spawanie
TIG, MIG stal konstrukcyjna i nierdzewna.

Kontakt

Nie chcesz ryzykować uchybień w wymiarach 
gięć rur i profili? Gniemy rury od Ø16 do Ø40. 
Przed rozpoczęciem właściwej produkcji wy-
konamy serię próbną, by uzyskać pewność 
właściwych wymiarów i wysokiej powtarzal-
ności. Z nami możesz być spokojny o efekt 
swojego zlecenia.

gięcie
rur
i profili Spółdzielnia SIP ZPCh

ul. Czajkowskiego 82
38-400 Krosno

marketing@sip.krosno.pl
info@sip.krosno.pl

13 43 697 78
13 43 200 85

premium quality
fine tradition,
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Apart from the main pillar of our services, which is designing and manufacture of floor merchandisers 
and display racks, we also execute orders for large format printing and batch processing of metals and 
plastics, including:

On the site of our factory we have forty-six machines for operating these processes. The devices are dupli-
cated, so you do not have to worry about any downtime or delays on our part. In the event of a malfunc-
tion, the processing is moved to another machine. We have our own on-site repair service dedicated to 
immediately remove the failure.
At your request we will provide you with samples or prototypes to check.

Do you have your own technical documentation, drawings, clear guidelines for the contractor?
Have you already prepared metal or plastic components which we are to handle, or you are still not sure 
which materials will prove best to maintain optimal features of the target product?
You will find help in all these questions from our experts: graphic designers, designers, engineers, techni-
cians, quality experts. We are willing to examine the subject of your order. If you have ready technical files, 
we will submit them to internal verification, if not, we will help you to prepare them and arrange for the 
remaining stages of the processing. After it has been completed we will deliver finished products to the 
desired place.

We have a modern bending machine - the maximum sheet metal thickness: 
0,5-2 mm; Maximum bending length: 2050 mm and CNC press brakes.
We make the most advanced bends that the parameters of our machines allow for 
- the maximum thickness of 6 mm for the adopted maximum bending length, the 
maximum bending length: 3050 mm;
Consult our designers and operators, verify the parameters of bends that you want to 
have performed. We can make proof bends with you to jointly evaluate the results. You 
can be sure before the start of batch processing that you will get exactly the product 
you need.

Spółdzielnia SIP istnieje od 1950 roku. Jesteśmy producentem działającym głównie w branży metalo-
wej z samowystarczalnym zapleczem technologicznym i kompetentną załogą. Naszych klientów jeste-
śmy w stanie obsłużyć całościowo, czyli od etapu projektowania wyrobu, poprzez produkcję seryjną, po 
dostawę do wskazanego miejsca.

70 lat doświadczenia 
w branży metalowej

www.sip.krosno.pl

laser cutting wire bending wire bending powder painting CNC milling

tubes and profiles bending sheet metal bending welding bonding

We give assistance in the execution of material processing orders. 

TYPES OF MATERIAL PROCESSING in offer:

sheet 
metal 
bending

wire 
bending

Maximum thickness of cut materials:
•structural steel: up to 20 mm;
•stainless steel: up to 10 mm;
•aluminium: up to 8 mm.

We bend wires from Ø3 to Ø10 in 3 planes on CNC machines with industrial produc-
tivity, which is why you can confidently commission us to perform processing calcu-
lated in hundreds and thousands of pieces. The process is fully automated, the equip-
ment is numerically programmed, which provides very high accuracy. The wire is bent 
to advanced shapes.

large
format
printing

We perform solvent printing and UV. The size 
of 2500x1250 mm can be printed on plastic, 
glass, plywood, metal or canvas. If you have 
ready-made graphics, we can invite you to 
proof printing right away, so that you will eval-
uate their quality or make any changes with 
help of our graphic designers. If you have an 
idea but do not have a design, we will deter-
mine all the details with you , then prepare for 
you visualization and design in our studio. With 
us your concept will be smoothly realized from 
the beginning to the end.

powder
painting

No other method of applying paint to the surface of metal parts will give you to your 
products such precision and long-term strength as powder painting. We have in 
our factory a complete technological line for this kind of treatment, with a separate 
production hall with an area of 1600 m2, equipped with modern filtration systems 
to protect the health of our employees and the environment. We have a capacity 
of producing hundreds of pieces a day. The maximum size of painted parts can be  
1200x800x2000 mm.

laser
cutting

It will ensure speed and accuracy of processing with minimal losses to the material. 
Using a laser beam we can cut any shapes within the technical capabilities of our 
machines. Initially you will receive a semi-finished product or a finished product - de-
pending on the the product intended use. Laser cutting is used for the treatment of 
structural steel, stainless steel and aluminium.

We have at our disposal two machines:
•Laser cutting SG 510 MkII 2,5kW;
•Laser cutting HG 510 MkII 4,0kW.
 
The maximum size of cut sheets:
•1500 x 3000 mm.

CNC
milling

Do you want to have a complicated logo in the plastic or an interesting pattern in the 
plywood? We’ll tell you how to obtain the most aesthetic and lasting effect, we will 
show you available materials and present their properties based on the examples from 
our previous realizations. Commissioning us with CNC machining you make a well-
informed decision, you choose the optimal solution to achieve the desired effect. Sizes 
that can be milled: 2750x1500 mm.

welding
TIG, MIG structural steel and stainless steel.

Contact
us

You don’t want to risk any deficiencies in the 
dimensions of pipes and profiles bends? We 
can bend pipes of Ø16 to Ø40 in diameter. 
Before the start of the actual production we 
will perform a trial round to be sure that di-
mensions are correct and of high repeatabil-
ity.  With us you can feel comfortable about 
the effects of your order.

tubes 
and profiles
bending Spółdzielnia SIP ZPCh

ul. Czajkowskiego 82
38-400 Krosno

marketing@sip.krosno.pl
info@sip.krosno.pl

13 43 697 78
13 43 200 85

i tradycje
łączymy jakość
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