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O NAS

ZWM Dojnikowscy znany jest ze swoich wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych. Ciągłe innowacje, moder-

nizacje, nieustające przedsięwzięcia inwestycyjne, samodoskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań konstruk-

cyjnych, technologicznych i rynkowych sprawiły, że nasza spółka z każdym rokiem przedstawia większą i ciekawszą 

ofertę. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu produkty są wykonywane z dużą precyzją na wysokim poziomie. 

Należymy do najbardziej konkurencyjnych i godnych zaufania firm w regionie. Nadrzędnym celem naszej firmy 

zajmującej się dostarczaniem na rynek wysokiej jakości wyrobów metalowych i świadczenia usług obróbki stali jest 

efektywne zarządzanie jakością oraz ciągłe jej doskonalenie.

MISJA

Misją naszej firmy jest świadczenie usług i produkcja wyrobów metalowych najwyższej jakości. Doświadczenie oraz 

wykwalifikowana kadra gwarantuje naszym Klientom wysoką i stabilną jakość wyrobów i usług oraz profesjonalne 

doradztwo techniczne, optymalne dla indywidualnych potrzeb. Naszym priorytetem jest utrzymanie zadowolenia 

Klienta, dlatego też wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodnie z wymo-

gami normy ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz montażu wyrobów metalowych, 

jak również lakierowania proszkowego.

CEL

 �Doskonalenie obsługi Klienta 

 �Efektywne zarządzenie jakością  

 �Powiększenie rynków zbytu 

 �Stała troska o jakość wyrobów 

 �Rozwój przedsiębiorstwa  

 �Poszerzanie oferty asortymentowej

 �Nieustanne dbanie o wizerunek firmy

 �Ciągłe nadzorowanie procesów realizowanych 

w firmie  

 �Doskonalenie organizacji firmy pod kątem 

terminowości realizacji zamówień.

informacje
o firmie

nasze
certyfikaty
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Malarnia proszkowa

Linia technologiczna lakierowania proszkowego do-

stępna w naszej firmie wyposażona jest w nowoczesny 

piec o wymiarach roboczych 9,4 m x 1,1 m x 2,2 m dzię-

ki czemu jesteśmy w stanie 

uszlachetniać powłokę 

nawet bardzo dużych 

elementów. Lakieruje-

my stal, stal ocynkowaną 

oraz aluminium. Przygotowanie 

powierzchni odbywa się w zautomatyzowanej komorze 

śrutowniczej o wymiarach 12 m x 2,8 m x 2,4 m. Oferuje-

my usługę śrutowania elementów nawet do masy 3 ton!

Przecinarka plazmowa CNC

Linia technologiczna cięcia plazmą pozwala na nume-

ryczne wycinanie elementów w stali o grubości nawet 

do 40 mm! Wymiary robocze stołu to 2 m x 3 m.

Cały czas staramy się rozwijać Nasz park maszynowy, 

aby sprostać wymaganiom technicznym i jakościowym 

narzucanym przez rynek. W chwili obecnej posiadamy:

 �3 tokarki o maksymalnej średnicy toczenia do 

fi 500 mm i dł. elementu do 1400 mm,

 �2 frezarki numeryczne o wymiarze roboczym 

280 mm x 950 mm,

 �5 pras o maksymalnym obciążeniu do 160 ton,

 �prasę krawędziową numeryczną do blach 

max. 6 mm przy elementach do 3000 mm,

 �gilotynę numeryczną do blach max. 13 mm przy 

elementach do 3000 mm.

nasz
potencjał
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jakość
i trwałość na lata
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Ogrodzenia panelowe

Pomosty pływające

Rusztowania fasadowe

Ogrodzenia posesyjne

Konstrukcje stalowe
TRWAŁOŚĆ NA LATA 

Jakość oferowanych materiałów oraz sprawdzone roz-

wiązania konstrukcyjne decydują o długoletnim ich 

funkcjonowaniu. Wszystkie elementy są zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, co m. in. 

zapobiega szybkiemu zużywaniu materiału. Wieloletnia 

trwałość powłoki bez konieczności renowacji oraz prak-

tycznie niezmienny wygląd powodują, że cynkowanie 

ogniowe jest nie tylko najbardziej ekonomicznym 

wariantem ochrony antykorozyjnej, ale także stanowi 

ciekawy element architektoniczny, np. w przypadku 

wnętrz budynków wykonanych ze stali i szkła. Widocz-

ne ocynkowanie elementów stalowych, jak nośniki ka-

bli, rury, kanały kablowe, elementy wsporcze i oddziela-

jące, w istotny sposób kształtują atmosferę i charakter 

wnętrza.

PEWNA INWESTYCJA

Dla każdego, kto myśli o przyszłości. 

Oferujemy Państwu:

 �wieloletnią trwałość powłoki antykorozyjnej,

 � szybkość i precyzja – krótki czas wykonania powło-

ki, która zabezpiecza jednocześnie zewnętrzne i we-

wnętrzne powierzchnie wyrobu, krawędzie, wnęki 

i naroża,

 �podwójna ochrona antykorozyjna, 

 �ochrona powierzchni stali przed uszkodzeniami 

mechanicznymi dzięki zróżnicowanej twardości po-

szczególnych warstw ogniowej powłoki cynkowej,

 �nierozerwalne stopowe połączenie powłoki cynko-

wej ze stalą,

 � technologia chroniąca środowisko naturalne, możli-

wość połączenia z powłokami malarskimi. 

NIEPOWTARZALNOŚĆ

Potrafimy ze stali stworzyć nietuzinkowe wyroby o uni-

kalnym wyglądzie. Jesteśmy otwarci na Państwa wyma-

gania. Jeśli stawiacie na komfort funkcjonalność i nieza-

wodność – to wszystko znajdziecie u nas. Wyznajemy 

zasadę ścisłej współpracy z Klientem, co pozwala stwo-

rzyć optymalne rozwiązania do każdej inwestycji. 

INDYWIDUALNY STYL

Dla każdego, kto ma własne pomysły i indywidualny styl: 

nowoczesna, klasyczna czy rustykalna. Macie Państwo 

do wyboru spośród wielu rodzajów, modeli, kolorów 

oraz powierzchni. Dodatkowo na życzenie Klienta jeste-

śmy w stanie zaprojektować i wykonać elementy w pra-

wie każdym wymiarze. Na życzenie Klientów wykonuje-

my wizualizacje 2D i 3D. Barierki drogowe i parkowe

Malarnia poszkowa

Bramy garażowe

Konstrukcje reklamowe

Elementy małej architektury



www.zwmdojnikowscy.pl 

9

nasze
realizacje

Nowa granica doskonałości



www.zwmdojnikowscy.pl 

11Nowa granica doskonałości



OFERUJEMY:
 �Ogrodzenia przemysłowe

 �Ogrodzenia posesyjne 

 � Konstrukcje stalowe  

 � Konstrukcje reklamowe  

 � Pomosty pływające  

 � Rusztowania fasadowe 

 �Wyroby ze stali nierdzewnej i aluminium

 � Bramy przemysłowe i garażowe 

 � Automatyka  

 � Elementy małej architektury:

•	 barierki drogowe, parkowe

•	 stojaki rowerowe

•	 balustrady

•	 ławki


