Prefabrykacja i montaż
rurociągów oraz
montaż konstrukcji
stalowych
Specjalizujemy się w prefabrykacji i montażu:
• Systemów rurociągów przemysłowych
i technologicznych
• Systemów instalacji rurociągowych
pracujących pod wodą
Zakres oferty firmy obejmuje również
prefabrykację oraz montaż średnio
i małogabarytowych konstrukcji stalowych
różnego przeznaczenia, m.in.:
• Elementy i wyposażenie platform offshore
oraz statków pływających
• Konstrukcje stalowe specjalne w tym
również lądowe

Usługi inżynierskie
i nadzór techniczny
• WNS POMORZE oferuje usługi w zakresie
prac inżynierskich, odbiorów technicznych,
nadzoru jakościowego jak również nadzoru
nad przebiegiem i terminowością procesu
produkcyjnego.
• Nasza oferta skierowana jest zarówno
do inwestorów jak i firm nadzorujących,
czy jednostek klasyfikacyjnych sprawujących
nadzór na daną budową.
• Za doradztwo techniczne odpowiedzialny
jest zespół doświadczonych inżynierów
wielu specjalizacji w tym Międzynarodowych
Inżynierów oraz Inspektorów Spawalników
(IWE, IWI-C).

Laboratorium
badań niszczących
i nieniszczących
W związku z ciągłym rozwojem naszej
firmy i oczekiwaniami klientów, posiadamy
najnowszy sprzęt laboratoryjny do
wykonywania pełnego zakresu badań NDT
i DT, między innymi:
• RTG, PMI, PT, UT, VT, ET, HT, MT, TOFD
Nasz personel posiada najwyższy poziom
doświadczenia i umiejętności potwierdzony
certyfikatami II i III stopnia w zakresie
wykonywanych badań.
Korzystając z usług naszego laboratorium
możesz być pewny, że Twoje produkty,
są wykonane według najwyższych standardów
technicznych i jakościowych.

PWHT – Obróbka
cieplna, wyżarzanie
i podgrzewanie stali
metodą oporową
Posiadamy szerokie zaplecze maszyn jak
i niezbędnego oprzyrządowania, aby zapewnić
pełne wsparcie Twojej budowy.
Zapewniamy najwyższą jakość usług związanych
z przygotowaniem materiału do spawania, jak
i obróbki cieplnej po spawaniu.
Posiadana ilość nowoczesnych urządzeń
z rejestratorami pracy (cyfrowymi i
papierowymi), okablowaniem i matami
grzewczymi, pozwala na zminimalizowanie
czasu obróbki i obsługę wszystkich zleceń.
Nasze wieloletnie doświadczenie
w prowadzonych pracach pozwala zapewnić
nam jak najwyższe standardy pracy i podnieść
jakość produktów naszego klienta.

Szkolenia i egzaminowanie spawaczy
Nasz Ośrodek realizuje szkolenia podstawowe dwumodułowe i specjalistyczne
oraz egzaminowanie spawaczy w następujących metodach:
• 111 – ręczne spawanie łukowe (MMA)
• 131 – spawanie metodą MIG
• 135 – spawanie metodą MAG
• 136 – spawanie łukowe drutem z wypełnieniem proszkowym (FCAW)
• 138 – spawanie łukowe drutem z wypełnieniem proszkiem metalicznym (FCAW)
• 141 – spawanie metodą TIG
Ponadto przeprowadzamy kursy dla monterów w zakresie cięcia palnikiem acetylenowo –
tlenowym oraz dla spawaczy kurs żłobienia elektro –powietrznego.
Wysoką jakość kursów zapewnia profesjonalna kadra firmy WNS POMORZE składająca się
z certyfikowanych inżynierów spawalników (IWE) i instruktorów (IWP). Nasza kadra posiada
doświadczenie i bardzo dobrą znajomość branży co pomaga kursantom w ukierunkowaniu
ich dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Kontrola jakości

Urządzenia i konstrukcje w przemyśle
STOCZNIOWYM, OFFSHORE I SUBSEA

W ramach kontroli jakości oferujemy nadzór nad Twoim przedsięwzięciem i związanymi z nim
problemami.

Instalacje przemysłu
PETROCHEMICZNEGO

Pomożemy Tobie i Twojej firmie przygotować finalnie produkt o najwyższej jakości.
Nasi inspektorzy pomogą Twojej firmie wyeliminować niezgodności i poprawić wydajność
pracy związanej z Twoim przedsięwzięciem.

KONSTRUKCJE STALOWE
ogólnego przeznaczenia
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