
Motto 

STALWIT to Państwa  partner w interesach.  

Realizujemy zamówienia zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami  klienta. 

 

O Firmie 

Firma Stalwit zaistniała na rynku dostawców wyrobów hutniczych w 2005 roku.    

Przez cały okres naszej działalności rozwijaliśmy się i zdobywaliśmy doświadczenie razem z 

naszymi klientami. Obecnie posiadamy hale magazynowe, mieszczące doskonałej jakości 

materiały pewnego pochodzenia, posiadające atesty., obszerny plac załadunkowy oraz halę 

produkcyjną, gdzie wykonujemy dla Państwa wyroby z posiadanych materiałów. 

Ofertę naszych materiałów opieramy na sprawdzonych dostawcach i producentach, którą 

nieustannie aktualizujemy i poszerzamy. Współpracujemy z polskimi jak i zagranicznymi 

producentami stali. 

 Działania pracowników firmy Stalwit skupiają się na budowaniu i utrzymywaniu 

długoterminowych i długofalowych relacji z kontrahentami. Dla zadowolenia klienta i 

spełnienia jego wymagań poświęcamy swoje doświadczenie i zaangażowanie w zamian 

zyskując grono usatysfakcjonowanych klientów. 

 Zajmujemy się także budową turbin do małych elektrowni wodnych, remontem turbin 

oraz modernizacją istniejących całych obiektów wytwarzających  prąd. W dziedzinie turbin 

wodnych oferujemy sprawdzone konstrukcje turbin Kaplana o wale pionowym. Turbiny 

wyposażone są w regulację łopat kierowniczych i łopat wirnika podczas pracy. Wykonujemy 

również remonty turbin typu Franciss. Posiadamy również dwie własne Małe Elektrownie 

Wodne. 

 Firma Stalwit specjalizuje się także w produkcji różnego rodzaju konstrukcji 

stalowych. Produkujemy siatkę Leduchowskiego. Oferujemy usługi w zakresie cięcia i gięcia 

blach, zabudowy aut do przewozu drewna, toczenia, frezowania, szlifowania płaszczyzn oraz 

transportu ciężarowego. 

 

Oferta 

Wyroby hutnicze: 

- blachy gorącowalcowane w gatunku S235, S355, DD11 

- blachy zimnowalcowane w gatunku DC01 

- kształtowniki zimnogięte i gorącowalcowane 

 

Główna różnica między blachami zimno a gorącowalcowanymi polega na jakości 

wykończenia powierzchni i tolerancji wymiarów. Blachy zimnowalcowane mają wyższą 

jakość powierzchni i są materiałem umocnionym. Blachy gorącowalcowane w wyniku 

walcowania nie umacniają się a na powierzchni stali powstają zgorzeliny, które można usunąć 

np. przez wytrawienie. Zastosowanie odpowiedniego materiału zależy więc od tego czy 

materiał będzie poddawany dalszej obróbce i czy wymagana jest dobra jakość powierzchni, a 

także od grubości produktu.  

 

Produkcja: 

- siatka Leduchowskiego 

Produkujemy siatkę cięto-ciągnioną z blachy gorącowalcowanej S235 JR z grubości 3 

- konstrukcje stalowe 

- turbiny wodne 

 

 

 



Usługi: 

- cięcie i gięcie blachy 

- transport ciężarowy 

- zabudowa aut do przewozu drewna 

- obróbka skrawaniem 

- toczenie 

- frezowanie 

- szlifowanie płaszczyzn 

 

Galeria 

 

Promocje 

 

Dokumenty do pobrania 

KRS 
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REGON 

Pismo o nie zaleganiu z US-go i z ZUS-u  

 

Kontakt 

 

STALWIT 2 Sp. z o.o. 

 

86-100 Świecie 

ul. Kolejowa 7 

 

NIP  

REGON 

KRS  

 

SEKRETARIAT 

tel./fax. 52 333 0 444 

sandra@stalwit.com 

 

ZARZĄD 

Adam Witkowski Prezes Zarządu 

Janusz Rządkowski Prokurent 

 

 

 

DZIAŁ OBSŁUGI  KLIENTA  

tel. 52 333 0 444 

Ramona Redelbach  506 012 205 

Maciej Ligman  666 040 718 
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