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Nasza firma
- Na rynku krajowym i zagranicznym od 1989

- 28 lat doświadczenia i ponad 80 projektów w 46 krajach 

- Prefabrykacja rurociągów, spoli, skidów, zbiorników, urządzeń technologicznych z stali 

nierdzewnej ,stali niskostopowej lub stali austenitycznej 
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działalność 

projektowanie → prefabrykacja → dostawa → montaż → 

dokumentacja powykonawcza → 

rozruch → serwis gwarancyjny
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Zakład 
produkcyjny

NIWA posiada własne zaplecze techniczne :

- W pełni wyposażone oddzielne hale produkcyjne dla stali nierdzewnej i węglowej

- Park maszynowy 

- Magazyn 
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Personel 
techniczny 
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Personel techniczny 

Starannie dobrana i doświadczona kadra techniczna posiada certyfikaty wydane przez 

Jednostki Notyfikowane, Urząd Dozoru Technicznego (UDT), TUV-SUD lub TUV-NORD, 

LLOYDS.
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Instalacje 
technologiczne 
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instalacje
technologicz
ne
- Kompleksowe wykonawstwo instalacji przemysłowych ze 

stali austenitycznej lub węglowej

- Montaż oraz orurowanie urządzeń warzelni, filtracji, 

syropiarni, pasteryzacji,  wyparkowni, stacji uzdatniania 

wody, stacji CIP 

- Prefabrykacja skidów, modułów, matryc zaworowych, paneli
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NIWA oferuje montaż urządzeń oraz aparatów w tym również

ponadgabarytowych. Posiadamy doświadczenie w organizacji transportu

poziomego i pionowego, rozładunku, wprowadzeniu, posadowieniu oraz

pozycjonowaniu maszyn i aparatów.

Montaż 

mechaniczny 
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Kompleksowe usługi relokacji linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, 

urządzeń i aparatury.

Nasz zespół zapewnia demontaż, załadunek, transport, rozładunek, 

pozycjonowanie, montaż i uruchomienie w nowym zakładzie.

Posiadamy własne urządzenia takie jak: rolki transportujące 100T, windy, 

hosty łańcuchowe, belki podnoszące itd.

Usługi 

relokacyjne 



| www.niwa.pl 14

Serwis 
techniczny 
- Obsługa linii produkcyjnych i instalacji

- Montaż mechaniczny, remonty, naprawy, 

- Serwis maszyn, urządzeń, aparatury

- Utrzymanie instalacji przemysłowych i linii produkcyjnych

- Konserwacja instalacji przemysłowych, linii produkcyjnych, maszyn i 

urządzeń, wymiana części zamiennych
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- Produkcja i montaż konstrukcji stalowych, wsporników, drabin, poręczy, 

schodów, platform lub estakad zgodnie z normą PN-EN 1090-2

- Prace izolacyjne

Dodatkowe

usługi
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Zbiorniki 
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Nasze usługi
- szczegółowe wytyczne klienta

- zgodnie z normą PN-EN 13445 oraz 

dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE

- Format 3D programu Autodesk Inventor

Projekt zbiornika 
-

Prefabrykacja i transport do 
klienta

Montaż i 
uruchomienie
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Reaktory

wymienniki

ciepła
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Flash BOX

Separatory
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ZbiornikI na 

kwasY
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Zbiorniki 

Technologicz

ne 



Tanks | www.niwa.pl 22

Zbiorniki 

Technologicz

ne
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Zbiorniki 
Magazyno
we
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Kanały

ODPYLAJĄC

E 
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Suszarnia 

ROZPYŁOWA-

GRANA 

SKAWINA-

Generalne 

wykonawstwo    
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Zapewnienie 
jakości
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zapewnienie
jakości

� Certyfikaty i uprawnienia: 

- PN-EN 3834-2

- PN-EN 1090-2

- PN-EN ISO 9001

� Testowanie jakości: procedury kontroli i wykwalifikowani inżynierowie 

kontroli jakości monitorują procesy produkcyjne

� VT, PT, UT, MT, endoskopia, pomiary chropowatości, testy ciśnieniowe ,  

badania rentgenowskie itp.

� Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy : PN-EN ISO 14001, PN-

N/OHSAS 18001 
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spawanie



spawanie
� NIWA zatrudnia  wykwalifikowanych i certyfikowanych spawaczy w 

metodach : 141, 135, 131, 121, 111, 136, 15

� Nadzór nad pracami spawalniczymi jest sprawowany przez 

doświadczonych inżynierów KJ oraz spawalnictwa, których kompetencje 

potwierdzają certyfikaty IWE oraz IWI.

� System Jakości Spawalniczej zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

co jest potwierdzone certyfikatem UDT-CERT no. CSW/039/2013.

� Ponad 66 uprawnionych technologii spawalniczych 
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Przykładowe 
Projekty 
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Przykładowe projekty 

Wykonanie i dostawa zbiorników na kwas 

siarkowy 96%  ( 2 szt. 22m3, 1 szt. 36m3) 

KSC  Krasnystaw/
Werbkowice/kruszwica 

generalne wykonawstwo budynku i instalacji 

suszenia rozpyłowego oraz magazynowania 

kawy

GRANA SKawina
Wykonanie zbiornika na wodę 300m3 

Coca cola 

prefabrykacja i montaż rurociągów wyparki 

oraz konstrukcji nośnych

SPX/ ArNoCo
modernizacje i rozbudowy mleczarni oraz 

serowni na terenie Niemiec

Tetra Pak/ Wheyco, Goldsteige, 
Milei, DMK

Dostawa 6 szt. zbiorników i kanałów 

Sery icc pasłęk
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Mapa
Projektów 
NIWA
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