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O Nas
G ru pa Za met to uzna ny w kra ju i  na ś wiecie producent 
wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla 
przemysłu. Grupę Kapitałową tworzą notowana na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Zamet (spółka holdingowa) 
oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn 
i Mostostal Chojnice. Grupa Zamet jest częścią TDJ, polskiej, rodzinnej 
firmy inwestycyjnej, budującej wartość w obszarach Equity, Venture, 
Estate, Finance i Foundation.

Misją Grupy Zamet jest budowanie wartości w przemyśle oraz 
kształtowanie lepszej przyszłości dla naszych pracowników i partnerów 
biznesowych. Dążąc do realizacji celów ekonomicznych, zawsze 
postępujemy w sposób etyczny i zgodny z ponadczasowymi wartościami, 
w oparciu o które budujemy społeczność Grupy Zamet.

Mostostal Chojnice
z siedzibą w Chojnicach, jest czołowym producentem i montażystą wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych, dostarczanych na potrzeby różnych 
gałęzi przemysłu. Nasza spółka wytwarza konstrukcje stalowe o dużym skomplikowaniu 
i nieszablonowych kształtach m.in. dla obiektów przemysłowych, sportowych oraz budynków 
użyteczności publicznej, ale także trafoplatformy dla sektora konstrukcji morskich czy 
urządzenia przeładunkowe, zwłaszcza konstrukcje suwnicowe i dźwigowe, które dostarczane są 
do odbiorców na całym świecie – od Morza Północnego po Pacyfik.

Historia Spółki sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w 1973 roku została utworzona 
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal Chojnice, która specjalizowała się w produkcji 
konstrukcji stalowych hal, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. 
To właśnie dzięki pięciu dekadom doświadczenia oraz ciągłej inwestycji w ludzi i park 
maszynowy jesteśmy w stanie realizować wymagające i specjalistyczne zamówienia 
naszych kontrahentów.
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 Nasze realizacje na wszystkich 
 kontynentach świata

 Blisko 1000 pracowników, z czego ponad 
 100 osób to wykwalifikowani spawacze

 4 zakłady produkcyjne o łącznej 

 pow. ok. 103 900 m2

 Ponad 120 największych podwodnych 
 projektów wydobywczych na świecie 
 zawiera nasze konstrukcje 

 Ponad 55 tys. ton konstrukcji stalowych 
 wyszło

 
z naszych zakładów w ostatnich latach
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Mostostal 
Chojnice
– możliwości produkcyjne 
Park maszynowy w Chojnicach obejmuje m.in. 
urządzenia do cięcia gazowego i plazmowego typu 
ECKERT, AJAN czy KOIKE, gazowy automat do 
wiercenia i cięcia płytek kształtowych, piły, gilotyny. 
Wyposażenie parku maszynowego stanowią 
również laboratorium do badań nieniszczących, 
komory do śrutowania i malarnie. 

Naszą jakość potwierdzają m.in. certyfikaty 
w zakresie norm: ISO 9001:2015, OHSAS 18001-
-2007, EN 1090-1:2009+A1:2011, PN EN ISO 
3834-2:2007, PN-M-69009. Uprawnienia CWB 
do spawania konstrukcji stalowych wg standardu 
CSA W 47.1. (jedynie 5 zakładów w Polsce spełnia 
ten standard), uprawnienia na wykonawstwo 

i remonty mostów, certyfikat potwierdzający 
zgodność prac z normami DNV i GL.

W naszym parku maszynowym znajdują się m.in.:
1. Wiertarko-frezarka – stół obrotowy 2 000 mm 

× 2 000 mm, przemieszczenie w układzie 
pionowym 4 150 mm, zakres pracy w układzie 
poziomym 6 000 mm, wysuwanie głowicy 
wrzeciona 2 000 mm

2. AJAN portal plazmowy / tlenowo-gazowy z dy-
szą 3D (możliwość ukosowania) – max. grubość 
100 mm, wymiar stołu 3 000 mm × 24 000 mm

3. PAX – maszyna CNC do wiercenia blach i profili
4. GRANGES – urządzenie do automatycznego 

spawania profili dwuteowych i teowych metodą 
121 (spawanie łukiem krytym ESAB) , profili 
do wysokości 2 200 mm i szerokości półek 
do 700 mm

5. Urządzenie kolumnowe do spawania typu 
ESAB – spawanie metodą 121 (spawanie łukiem 
krytym), szerokość 5 m, wysokość 3 m, długość 
przesuwu 35 m.

URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE
Mostostal Chojnice jest uznanym wykonawcą 
wielkogabarytowych urządzeń przeładunkowych 
wykorzystywanych na nabrzeżach portowych, 
w elektrowniach i kopalniach. Wszystkie urzą-
dzenia, które realizowane są w naszym zakładzie 
powstają zgodnie z dokumentacją i rozwiązaniami 
technicznymi, które dostarcza nam kontrahent. 
Specjalizujemy się w produkcji urządzeń dźwigo-
wych oraz suwnic, zwłaszcza kontenerowych RTG, 

STS, RMG czy ASC oraz urządzeń przeładunko-
wych takich jak koparko-zwałowarka, ładowarka 
i rozładowarka statku i wywrotnic wagonowych.

Możliwości techniczne, jakie posiadamy w naszym 
zakładzie w Chojnicach pozwalają na produkcję, 
montaż oraz przeprowadzanie prób ruchowych 
dla tych konstrukcji. Oferujemy również kom-
pleksowy montaż komponentów hydraulicznych, 
mechanicznych i elektrycznych.

OLI & GAS
Jesteśmy znanym i cenionym wykonawcą kon-
strukcji stalowych dla przemysłu wydobycia ropy 
i gazu ziemnego, a w szczególności trafostacji, 
platform wiertniczych, derricków oraz elementów 
morskich farm wiatrowych.

Konstrukcje tego typu przeznaczone są dla nafto-
wo-gazowych instalacji na lądzie i morzu, rafinerii, 
morskiej energetyki wiatrowej, turbin wiatrowych 
i towarzyszących im urządzeń energetycznych. 
Nasze realizacje dostarczamy dla największych 
firm zajmujących się tym niezwykle ważnym 

i wymagającym sektorem gospodarki nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie. 

Nasze konstrukcje są wykonywane zgodnie 
ze standardem Norsok. Zwracamy szczególną 
uwagę na wysokie tolerancje wykonania, które 
są szczególnie ważne w tym sektorze. Co więcej, 
możemy wykonać również realizacje o zaostrzonych 
wymaganiach, gdzie prace związane z zarządzaniem 
i przygotowaniem dokumentacji jakościowej są 
znacznie rozbudowane i dużo bardziej pracochłonne 
w stosunku do wymagań innych klientów. 

BRANŻA BUDOWLANA
Jesteśmy wiodącym światowym dostawcą wielko-
gabarytowych i specjalistycznych konstrukcji stalo-
wych wykorzystywanych w sektorze budownictwa.

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji 
projektów dla budownictwa infrastrukturalnego, 
zwłaszcza konstrukcji stalowych mostów, wia-
duktów kolejowych i kładek, które wykonujemy 
na indywidualne zamówienia. Specjalizujemy się 
również w produkcji konstrukcji stalowych dla 
przemysłu stoczniowego m.in. luki okrętowe, śluzy, 
rampy samochodowe czy elementy statków. Nasze 
konstrukcje wykonujemy również na potrzeby 
obiektów sportowych, głównie stadionów oraz hal 

widowiskowo-rozrywkowych, w tym konstrukcje 
zadaszeń. Ponadto swoje projekty przygotowu-
jemy dla budownictwa ogólnego, dla którego 
realizujemy różnorodne konstrukcje wieżowców, 
hal i magazynów, czy też indywidualne realizacje 
budynków użyteczności publicznej oraz budow-
nictwa przemysłowego, gdzie możemy pochwalić 
się doświadczeniem w wytwarzaniu stalowych 
konstrukcji obiektów przemysłowych, np. rafinerie, 
elektrownie czy spalarnie śmieci. W swoim portfolio 
mamy również specjalne i skomplikowane projekty 
takie jak: konstrukcje rurowe, farmy rybne, wieże 
nadawcze, maszty, pokrywy łukowe oraz inne 
nietypowe obiekty architektoniczne.

USŁUGI
Ponadto w naszym zakładzie realizujemy usługi 
cięcia blach i rur okrągłych, spawanie profili 
teowych i dwuteowych na automacie typu Gran-
ges, zgrzewanie sworzni zespalających, obróbkę 
mechaniczną: frezowanie, wytaczanie, toczenie. 
Możemy wykonać zabezpieczenia antykorozyjne 

konstrukcji stalowych – czyszczenie i malowanie 
zgodnie z NORSOK-M501 oraz EN 12944 oraz 
oferujemy usługę gięcia profili stalowych oraz blach 
za pomocą pras krawędziowych oraz walców do 
walcowania blachy.

Posiadamy:

 Ok. 8 000 mhrs pojemności 
 tygodniowo

 Zadaszony obszar produkcyjny 

 o powierzchni 36 500 m²

 32 dźwigi o udźwigu 

 od 5 do 32 ton (maksymalna 
 masa elementów do 64 ton)

 Sprzęt spawalniczy do metod: 

 138, 136, 121, 783
 Własne laboratorium do badań 

 nieniszczących

 Komory do śrutowania

 Malarnia o powierzchni 3 168 m²
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Konstrukcja nośna kotła 
– Elektrownia Jaworzno

Część mieszkalna platformy 
wiertniczej Johan Sverdrup

Projekt Eden – ogród botaniczny, 
Kornwalia

Muzeum Kistefos



Mostostal Chojnice

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 4

89-600 Chojnice

tel.: +48 52 39 66 100

tel.: +48 52 39 66 113

e-mail: mostostal@mostostal.chojnice.pl
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