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konstrukcje metalowe
Stalprodukt S.A. jest największym w kraju producentem profili 
giętych na zimno. Oferta kształtowników obejmuje:

 Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte
Profile rurowe – asortyment tego typu wykorzystywany 
jest jako materiał konstrukcji nośnej ścian, szklanych 
fasad i dachów. Olbrzymią zaletą profili rurowych jest ich 
estetyczny i bardzo elegancki wygląd, dzięki czemu często 
wykorzystywane są jako eksponowane elementy obiektu 
architektonicznego.
Asortyment nie ogranicza się jedynie do kątowników 
równo- i nierównoramiennych. W ofercie firmy znajdują się 
również ceowniki (także o wielkich gabarytach), zetowniki, 
kształtowniki kapeluszowe, kształtowniki teowe i kątowe oraz 
ceowniki półzamknięte. Tego typu profile wykorzystywane 
są w głównej mierze w budownictwie, do budowy maszyn 
rolniczych oraz bram garażowych.

Stalprodukt S.A. jest wiodącym 
producentem i eksporterem 
wysoko przetworzonych wyrobów 
ze stali – kształtowników giętych 
na zimno, barier drogowych, 
blach elektrotechnicznych 
transformatorowych oraz rdzeni 
toroidalnych. Spółka posiada własną, 
rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów 
hutniczych. Tworzą ją składy handlowe 
i biura w kilkunastu miastach na 
terenie Polski.

Ochronne bariery drogowe
Stalprodukt S.A. jest producentem stalowych barier drogowych od 1992 roku. Produkcja 
obejmuje wszystkie spotykane na rynku polskim typy barier drogowych i mostowych 
również na specjalne zamówienie z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i 
typu B oraz wszelkiego rodzaju elementy spawane, łączniki narożne, łączniki czołowe, 
łączniki ukośne i prowadnice łukowe. Systemy posiadają certyfikat zgodności wydany 
przez ASQUER i są oznaczone „CE” oraz odpowiadają normie EN 1317.

 Kształtowniki precyzyjne
Kształtowniki precyzyjne to szeroka gama kształtowników 
gabarytowo mniejszych od profili konstrukcyjnych. 
Firma oferuje szeroki wachlarz kształtowników o  różnych 
przekrojach poprzecznych. Produkowane przez Stalprodukt 
kształtowniki mają bardzo szerokie i w zasadzie nieograniczone 
zastosowanie, w szczególności stosowane są przy produkcji 
różnego rodzaju mebli biurowych i ogrodowych. 

 Kształtowniki specjalne
Zamówienia na kształtowniki specjalnego przeznaczenia 
znajdują się poza segmentem standardowych profili. 
Specyfika tych profili powoduje, że wykorzystywane są m.in. 
na listwy maszyn rolniczych, listwy suszarniane, dźwigary 
stopowe oraz prowadnice.

 Kształtowniki do systemów stolarki profilowej
Dzisiejsza architektura bardzo często wykorzystuje 
innowacyjne systemy drzwi i przegród przeszklonych. Profile 
produkowane przez Stalprodukt umożliwiają projektowanie 
przeszkleń o oryginalnych i niekonwencjonalnych kształtach. 
Przy tym pozwalają zachować w formie niezmienionej 
pierwotne założenia projektanta, dzięki czemu efekty finalne 
nie naruszają estetyki wnętrza. 
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