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esteśmy doświadczonym  producentem konstrukcji i elementów stalowych. Od ponad 15 lat oferujemy Państwu szeroki 

Jwachlarz kompleksowych usług z zakresu projektowania, budowy i montażu konstrukcji stalowych a także wytwarzania 

i obróbki komponentów, w tym elementów maszyn i urządzeń. Tym co wyróżnia nas na tle konkurencji jest niezmiennie 

wysoka jakość wykonania połączona z wyjątkową dbałością o szczegóły. Jako eksperci w swojej branży opieramy się przede 

wszystkim na sprawdzonych, technologiach, bezwzględnie spełniających wszelkie wymagane normy. Każdy kolejny projekt 

realizujemy z pełnym zaangażowaniem, którego głównym celem jest Państwa satysfakcja.

KONSTRUKCJE I KOMPONENTY STALOWE

O nas

Kim jesteśmy
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Vosse Sp. z o.o. to kontynuator dorobku Wandtke Grupa.

Z upływem lat firma prężnie się rozwijała, poszerzając  wachlarz oferowanych usług, modernizując park maszynowy oraz 

przyjmując w szeregi załogi kolejnych doświadczonych specjalistów w zakresie szeroko pojętej technologii obróbki stali.

Od Wandtke Grupa do Vosse 
- kilka słów o historii firmy.

Stopniowy rozwójPewny start

W 2007 roku na rynku 

usług w branży stalowej 

pojawia się Wandtke 

Grupa. Już pierwsze 

dokonania firmy wróżyły 

jej przyszłe sukcesy. 

Istniejące zasoby inten-

sywnie rozbudowywano, 

poszerzano też kadrę 

pracowniczą zatrudniając 

kolejnych specjalistów.

Nowe inwestycje

$

Czas na Vosse

Z końcem 2017 roku 

nasza firma zatrudniała 

już ponad trzydziestu 

wykwalifikowanych 

pracowników. 

Konsekwentnie 

rozbudowywaliśmy park 

maszynowy, ruszyła 

również budowa nowej, 

2mierzącej 1000 m  hali 

produkcyjnej.

W 2018 roku ukończona 

została jedna z najwię-

kszych inwestycji                         

w historii naszej firmy - 

nowa hala produkcyjna.  

Przestronna, wyposażona 

w nowoczesny sprzęt 

pozwala na realizację  

nawet najbardziej 

skomplikowanych 

projektów.

W 2019 roku podjęliśmy 

decyzję o zmianie nazwy 

firmy na VOSSE. Od tej 

chwili kontynuujemy 

naszą działalność pod 

nowym szyldem, starannie 

dbając o jej dalszy rozwój 

w branży stalowej.

Stale też poszerzamy 

zakres oferowanych przez 

naszą firmę usług. 

Historia firmy

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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2Na chwilę obecną dysponujemy dwiema nowocześnie wyposażonymi halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 1800 m , 

przestronnym magazynem oraz placem do składowania materiałów stalowych i wyrobów gotowych. Całkowite zasoby 

2przestrzenne naszej firmy to ponad 5000 m . Starannie przemyślana organizacja stanowisk produkcyjnych oraz sekcji 

montażowych pozwala na pełne wykorzystanie istniejącej przestrzeni roboczej.

Co robimy

NASZ POTENCJAŁ
PRODUKCYJNY

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com

Hale, wiaty, magazyny
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Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że wszelkie prace związane z powierzonym naszej firmie projektem 

przebiegną bez jakichkolwiek problemów czy opóźnień, Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

dodatkowo w skład naszej kadry wchodzi ponad czterdziestu doświadczonych spawaczy, monterów, szlifierzy. Bezsprzecznym 

atutem przemawiającym na korzyść firmy jest wewnątrzzakładowa kontrola jakości. Pozwala ona na wychwycenie wszelkich 

ewentualnych nieprawidłowości na najwcześniejszym etapie produkcji.

Kadra pracownicza

Nasi pracownicy

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nierzadko zainteresowanych konstrukcjami wielkogabarytowymi  

wyposażyliśmy nasze hale w nowoczesny sprzęt w tym m.in. w suwnice, piły, frezarki, tokarki, laser, prasę krawędziową, 

gratowarkę CWC a także spawarki umożliwiające spawanie różnych rodzajów stali, dzięki czemu jesteśmy w stanie 

wyprodukować konstrukcje oraz elementy o masie jednostkowej do dziesięciu ton. 

Możliwości produkcyjne

Nasze możliwości

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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Branża stoczniowa

Nasza oferta

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com

1312

pokrywy lukowe,

drzwi pokładowe, burtowe, grodziowe,

włazy,

przewłoki,

wentylatory,

kotwice jachtowe,

zbiorniki różnego przeznaczenia.
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Przemysł

Nasza oferta
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konstrukcje technologiczne,

konstrukcje techniczne,

konstrukcje wsporcze i towarzyszące,

kompletne linie produkcyjne,

obiekty przemysłowe, 

zbiorniki różnego przeznaczenia, 

wentylatory,

wymienniki ciepła,

gniazda kontenerowe



Przemysł

Nasza oferta

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com

1514

konstrukcje technologiczne,

konstrukcje techniczne,

konstrukcje wsporcze i towarzyszące,

kompletne linie produkcyjne,

obiekty przemysłowe, 

zbiorniki różnego przeznaczenia, 

wentylatory,

wymienniki ciepła,

gniazda kontenerowe



Budownictwo

Nasza oferta

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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konstrukcje stalowe hal, wiat i magazynów,

konstrukcje nośne/wsporcze

schody, poręcze i balustrady,

blachownice i kratownice, 

słupy krzyżowe, 

bariery ochronne,

ekrany akustyczne, 

systemy regałowe,

elementy i całe konstrukcje maszyn i urządzeń budowlanych
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Prefabrykacja i komponenty

Nasza oferta
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elementy architektury budowlanej, m.in. ogrodzenia, schody, balustrady, bramy,

elementy małej architektury, takie jak ławki czy stojaki,

elementy budowy i wyposażenia statków, 

elementy wchodzące w skład konstrukcji maszyn i urządzeń,

elementy średnich i małych konstrukcji stalowych , m.in. wiat, zadaszeń, regałów i zbiorników.
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Spawanie konstrukcji

Jak pracujemy

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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Spawanie metalu to najprościej rzecz ujmując  proces spajania metali, wykonywany przy użyciu ciepła, nadtapiania lub przy 

zastosowaniu środka spawalniczego. Każde z wymienionych rozwiązań wyróżnia się innymi właściwościami, pozwalającymi 

połączyć różne rodzaje materiałów a także zastosować spawanie w konkretnym, ściśle określonym obszarze. 

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w tym zakresie z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów.

W naszym zakładzie spawamy metodami MAG i TIG, zgodnie z międzynarodowymi standardami 

określonymi w normie EN ISO 3834-2 dotyczącej spawania materiałów metalowych oraz EN ISO 1090-2. 

Spawamy zarówno stal czarną jak i nierdzewną. Wykonujemy konstrukcje do klasy EXC3. Posiadamy 

ponad 70 kwalifikacji spawalniczych WPQR wg. normy EN ISO 15614.

Standardy

MAG 136MAG 135

Spawanie łukowe drutem  

litym w osłonie gazów 

aktywnych.

Spawanie łukowe drutem 

proszkowym w osłonie 

gazu aktywnego.

TIG 141

Spawanie nietopliwą 

elektrodą wolframową         

w osłonie gazu obojętnego.
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W naszej ofercie znajdą Państwo także operacje nawiercania i obróbki otworów oraz kształtowania powierzchni       

produkowanych wyrobów.

Obróbka skrawaniem, toczenie, frezowanie

Obróbka metalu

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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FrezowanieToczenie Wiercenie

Kształtowanie płaszczyzn, 

rowków, kanałów, 

powierzchni kształtowych 

czy uzębień.

Wykonywanie otworów

przy użyciu wierteł kobal-

towychlub ze stali 

chromowo-wanadowej.

Obróbka powierzchni 

zewnętrznych i wew-

nętrznych w kształcie  

brył obrotowych.

WytaczanieRozwiercanie

Wykańczanie otworów 

mające na celu 

poprawienie dokładności 

wymiarowej i kształtu 

obrabianych powierzchni.

Struganie

Proces obróbki powierz-

chni wewnętrznych mają-

cy na celu powiększanie 

średnicy lub poprawę ja-

kości istniejącego otworu.

Metoda obróbki skrawa-

niem polegająca na wióro-

wym usuwaniu materiału, 

stosowana do powierzchni 

płaskich.
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W bogatej ofercie usług świadczonych przez naszą firmę znajdują się także operacje polegające na precyzyjnym cięciu blach 

pod kątem, potocznie nazywane ukosowaniem krawędzi. Poniżej przedstawiamy stosowane przez nas metody.

Ukosowanie krawędzi

Obróbka metalu
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Ukosowanie 
termiczne

Ukosowanie 
mechaniczne

Ukosowanie 
strumieniem wody

Realizowane przy pomocy 

sterowanego palnika 

gazowego lub 

przenośnego sektora 

gazowego.

Wykonywane przy użyciu 

głowicy nastawnej. Ta 

metoda nie wprowadza 

ciepła do ukosowanego 

materiału.

Proces ukosowania 

krawędzi metalowych 

wykonywany przy pomocy 

ręcznych ukosowarek lub 

frezarek.
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Kilka czynników sprawia, że zamawianie u nas powtarzalnych serii produktów naprawdę się opłaca.

Zamówienia seryjne

Produkty powtarzalne
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2726

CenaPowtarzalność

Nowoczesne zaplecze 

technologiczne umożliwia 

nam precyzyjne powiela-

nie serii elementów bez 

wpływu na jakość 

produktu.

Terminy Jakość

Przy seryjnych 

zamówieniach jesteśmy             

w stanie zaproponować 

wysoce konkurencyjną 

cenę.

Dostosowujemy terminy 

produkcji oraz dostaw do 

bieżących potrzeb klienta.

Cykliczne zamówienia 

tych samych produktów 

dają naszym klientom 

gwarancję niezmiennie 

wysokiej jakości 

wykonania.
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dają naszym klientom 

gwarancję niezmiennie 

wysokiej jakości 

wykonania.
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2928

Dokładamy wszelkich starań by spełnić wymagania klientów dotyczące rodzaju materiału, wykończenia jego powierzchni oraz 

transportu.

Dodatkowe możliwości

Wykańczanie
powierzchni

Wybór
materiału

Pakowanie
i transport

Operacje wykańczające 

realizujemy przy 

współudziale naszych 

kooperantów. 

Rozbudowana sieć 

zaufanych firm sprawia,      

że możemy zapewnić 

klientowi dostawę 

kompleksowo 

wykonanego produktu.

Troszczymy się o to, żeby 

wyprodukowane przez 

nas konstrukcje lub 

elementy ze stali zostały 

należycie spakowane                       

i dostarczone w 

wyznaczone miejsce. 

Dysponujemy 

transportem własnym lub 

powierzamy go jednej ze 

sprawdzonych firm 

spedycyjnych.

Korzystamy z usług 

prawie pięćdziesięciu 

dostawców, dzięki czemu 

możemy zagwarantować 

nie tylko korzystną cenę 

ale często również 

sprowadzić materiały                  

o specyficznych 

właściwościach czy 

rozmiarach.
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Uznana międzynarodowa norma systemu zarządzania, globalny wzorzec zarządzania jakością.

ISO 9001

Certfikaty i uprawnienia
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3130

Posiadamy najważniejsze w branży certyfikaty potwierdzające system zarządzania jakością i wymagania międzynarodowych 

norm.

Jesteśmy firmą z systemem zarządzania certyfikowanym przez DNV GL obejmującym zakres produkcji lekkich konstrukcji 

stalowych w średnich i dużych seriach oraz spawania elementów i konstrukcji stalowych zgodnie z ISO 9001. Posiadamy także 

certyfikaty EN 150 oraz 1090 EN ISO 3834-2 potwierdzające, że wytwarzane przez nas konstrukcje spawane spełniają 

wymagania międzynarodowych norm oraz obowiązujących przepisów prawnych i specyfikacji.

Certfikaty

Spełnienie wymagań zawartych w normie (a dokładniej dyrektywie) EN ISO 1090 daje klientom 

potwierdzenie, że oferowane wyroby wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny               

i uprawniony personel. Przeprowadzamy ocenę zgodności właściwości wyrobu przed jego 

wprowadzeniem na rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala nam na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

EN ISO 1090

Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie.

EN ISO 3834-2
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Nasi klienci
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3332

Największą grupę klientów stanowią firmy mające swoje siedziby na terenie  Unii Europejskiej, z czego 55% stanowią 

przedsiębiorcy z Niemiec. Do rąk polskich odbiorców trafia ponad 20% wytwarzanych przez nas produktów, w tym m.in. 

komponentów dla przemysłu stoczniowego.

Eksportujemy 80% naszych wyrobów

Z roku na rok wzrasta liczba klientów zadowolonych z usług naszej firmy. Wytwarzane przez nas produkty docierają nie tylko 

do odbiorców z krajów Unii Europejskiej, lecz także do USA.

300 zadowolonych klientów
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34

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, nasi konsultanci z przyjemnością  udzielą odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do kontaktu

www.vosse.pl e-mail: biuro@vosse.com
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KONSTRUKCJE

I KOMPONENTY STALOWE

Kartuska 2, Miechucino

Polska

+48 533 150 100

+48 58 681 68 13

vosse.pl

biuro@vosse.com


