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Lista członków
Nazwa

Adres

Mista Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 36, 37-450 Stalowa Wola

PPUH INTERMECH Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 9 b, 37-450 Stalowa Wola

WWW, E-mail

www.mista.eu
mista@pro.onet.pl

www.intermech.com.pl
technika@intermech.com.pl

Rodzaj
działalności

Działalność

produkcja

produkcja maszyn
drogowych i
budowlanych
(własne modele
równiarek
drogowych,
spycharki
gąsienicowe,
części zamienne
do nich), obsługa
gwarancyjna i
pogwarancyjna
produkowanych
maszyn

produkcja

produkcja części i
zespołów do
maszyn dla
budownictwa i
górnictwa,
produkcja dla
kolejnictwa taboru
kolejowego i
tramwajowego,
produkcja
siłowników
hydraulicznych,
hydraulicznych
urządzeń
sterowanych,
zbiorników
olejowych,
sprzęgła,
przekładnie
boczne i inne
produkty specjalne

PHU IRYS M. i M. Wiącek
ul. Przemysłowa 65, 37-450 Stalowa Wola

biuro@irys-serwis.pl

usługi

naprawa,
odbudowa,
remonty maszyn
budowlanych

ROL-MAX Rybiński Sp. j.
ul. Ruda 3, 37-403 Pysznica

rol_max@interia.eu

usługi

obróbka metali,
spawanie metali i
aluminium

handel

handel i
zaopatrzenie firm
produkcyjnych,
budowlanych,
warsztatów w
narzędzia
profesjonalne oraz
artykuły
techniczne

usługi

usługi w zakresie
obróbki metali
(cięcie, toczenia,
frezowanie,
gwintowanie,
szlifowanie i
wiercenie) oraz
wykonywania
zespołów
spawanych

STAWOSAN J. Szczepański Sp. j.
ul. Kwiatkowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola

ZPH WELDMENT Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 165, 37-450 Stalowa Wola

www.stawosan.pl
stawosan@stawosan.pl

www.weldment.pl
kontakt@weldment.pl

RIG Stalowa Wola. Rzeszów. Usługi Finansowe, Pożyczki Preferencyjne,
-1/5Usługi Doradcze, Szkoleniowe, Doradcze Proinnowacyjne,
28.01.2021
Rozwó

2

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

www.itstw.pl
biuro@itstw.pl

www.rig-stw.pl
rig@onet.pl

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
www.prz.edu.pl
ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
sekretariat.rektora@prz.edu.pl

badania
naukowe,
edukacja,
produkcja,
wynajem,
dzierżawa,
reklama,
działalność
prawnicza,
twórcza

usługi obróbcze
(obróbka stali,
aluminium i
tworzyw
sztucznych) i
kooperacyjne,
usługi
laboratoryjne,
doradcze oraz
wynajem lokali

usługi:
1. informacyjne
dot. prawa,
podatków,
zakładania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
źródeł
finansowania,
doradztwo,
2. doradcze dot.
działalność
uszług
wspomagająca specjalistycznych
usługi
np. z zakresu
finansowe,
podatków,
działalność
przygotowania
usługowa w
umów
zakresie
cywilno-prawnych,
informacji,
3. szkolenia dot.
reklama
marketingu, zasad
finansowania i
prowadzenia
księowości małej
firmy, prawa,
4. usługi
finansowe –
udzielanie
pożyczek dla
mikro, małych i
średnich firm

edukacja

Kierunki: wydział
budownictwa i
inżynierii
środowiska,
wydział budowy
maszyn i lotnictwa,
wydział chemiczny,
wydział
elektrotechniki i
informatyki,
wydział
matematyki i fizyki
stosowanej,
wydział
zarządzania
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„ARMES” – Zakład Artykułów Ściernych

www.armes.com.pl

INWEKO Krzysztof Swara

Antonio & Stanley – Kłosowski

www.antonio-klosowski.pl

produkcja

Zakład Artykułów
Ściernych
„ARMES”producent
narzędzi ściernych
wykonanych z
papieru i płótna
ściernego oraz
włókniny i filcu
takie jak pasy
bezkońcowe,
ściernice
trzpieniowe i
otworowe,
ściernice
lamelowe, krążki,
arkusze, rolki,
opaski, stożki
ścierne i wiele
innych.

usługi

INWEKO Krzysztof
Swara zajmuje się
spawaniem i
obróbką stali
nierdzewnej dla
przemysłu
spożywczego i
farmaceutycznego.

produkcja

Firma specjalizuje
się głównie w
budowie hal
produkcyjnych,
produkcji
wyrobów ze stali
żaroodpornych i
wysokostopowych,
konstrukcji
dachowych,
łączników
budowlanych
pawilonów,
silosów, palet
stalowych do
transportu
materiałów
ciężkich, koszy do
obróbki felg
aluminiowych,
ram
kwasoodpornych,
wanien do pieców
topialnych,
podestów, barier
ochronnych itd.
Istotną częścią
produkcji firmy są
odlewy
aluminiowe –
głównie końcówki
aluminiowe do
węży strażackich i
do cementowozów
i inne elementy
odlewane kokilowo.
Firma ralizuje
usługi spawalnicze
w każdym zakresie,
usługi rozkroju
blach, usługi
montażu i
demontażu hal,
pawilonów itd.
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WOBI-STAL Sp. z o. o.

www.wobistal.pl

produkcja

Firma prowadzi
działalność
produkcyjną w
zakresie cięcia
gazowego,
plazmowego i
laserowego blach
oraz obróbki
mechanicznej, jak
również. zajmuje
się wytwarzaniem
spawanych
konstrukcji
metalowych, oraz
wykonywaniem
elementów
konstrukcyjnych
hal, części do
maszyn
budowlanych,
elektrowni
wodnych,
wiatrowych,
biogazowni,
elementów maszyn
do wydobycia ropy
z dna oceanów
typu „offshore”
oraz innych
konstrukcji wg.
zapotrzebowania.
Sprzedaż
atestowanych
wyrobów
hutniczych hut
polskich i
zagranicznych.
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TSA

ELTEX Sp. z o.o.

www.pwtsa.pl

eltex.com.pl

produkcja

Firma powstała w
1995 roku.
Wieloletnie
doświadczenie
pozwoliło nam na
wyspecjalizowanie
się w dziedzinie
usług regeneracji
części maszyn i
urządzeń,
napawania,
zabezpiecznia
prewencyjnego
powierzchni
metodami
spawalniczymi,
przeciwdziałając
nadmiernemu
zużyciu, tarciu,
temperaturze,
kawitacji, korozji
oraz erozji.
Jesteśmy
wyłącznym
przedstawicielem
na Polskę
niemieckiej firmy
Capilla oferującej
w swoim
programie
specjalne
materiały
spawalnicze m.in
na bazie kobaltu,
niklu, żelaza,
węglików
wolframów oraz
specjalnych
stopów.

handel

Firma ELTEX jest
dynamicznie
rozwijającą się,
średniej wielkości
hurtownią
elektryczną.
Stosując
elastyczną
politykę cenową
oraz szybką i
terminową
dostawę –
zwiększamy grono
zadowolonych ze
współpracy z nami
klientów.
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