


Jesteśmy wiodącą, polską firmą specjalizującą się w: 

• produkcji kontraktowej

• zarządzaniu projektami 

• produkcji na zamówienie (ETO).

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1978, zaczynając od 
obróbki metalu.



Dziś standardem jest dla nas łączenie METALU z różnymi 
MATERIAŁAMI:

DREWNEM| PLASTIKIEM | SZKŁEM | GRAFIKĄ |
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | ITP.

Wszystko po to, żeby dostarczyć naszym Klientom



Działając w branży od przeszło 40 lat wypracowaliśmy własny 
model biznesowy, w którym kluczową rolę odgrywa:

• lojalność wobec klienta.

Dlatego każdy projekt realizujemy incognito, pozostając „w 
cieniu”, zgodnie z naszą dewizą: 

Posiadając jednocześnie odpowiednie zaplecze inżynieryjne i 
technologiczne:

• wspieramy naszych klientów wiedzą ekspercką
• dobieramy i wdrażamy odpowiednie rozwiązania do 

konkretnej realizacji
• nie współpracujemy z klientami końcowymi.



1. Kompleksową obsługę projektów 

2. Obróbkę metalu

3. Obróbkę elementów z tworzyw drzewnych

4. Druk, instalacje elektryczne, etc.

5. Montaż i pakowanie

6. Logistykę

7. Kontrolę jakości



Jednym z filarów naszego modelu biznesowego jest otwarta współpraca z klientem, zrozumienie i szybka reakcja na 
niespodziewane zmiany. Jest to możliwe dzięki tworzeniu dedykowanych zespołów, składających się z project managera i 
inżyniera projektu, ściśle współpracujących z Klientem.



Materiały, które wykorzystujemy w naszych 
realizacjach to m.in.:

1. Blacha  (o grubości od 0,5 mm do 8 mm/ max 
format arkusza 1500mm x 3000mm)

2. Drut (od ⌀ 2 mm do ⌀ 8 mm)

3. Kształtowniki (płaskowniki, profile, rury 
od ⌀ 12 mm do ⌀ 150 mm).



Do każdej realizacji dobieramy najlepsze 
technologie, mając do dyspozycji m.in.:

1. Laserowe cięcie, wykrawanie, wycinanie 
na prasach (hydraulicznych i 
mimośrodowych), gięcie (blach, drutu, 
płaskowników, profili, rur), zwijanie, etc.

2. Obróbkę skrawaniem (frezowanie CNC)

3. Spawanie i zgrzewanie (zautomatyzowane 
spawanie MIG, spawanie MIG/MAG, 
spawanie TIG, zgrzewanie punktowe i 
doczołowe)



4. Technologie połączeń (flow drill, 
zgrzewanie kołków z gwintem, wciskanie 
śrub i nakrętek PEM)

5. Przygotowania powierzchni (śrutowanie, 
szlifowanie dyskowe, szlifowanie 
oscylacyjne, obróbkę wibrościerną,  
gratowanie)

6. Wykończenia powierzchni (automatyczna 
malarnia proszkowa, ręczna malarnia 
proszkowa).







Realizujemy projekty, składające się z podzespołów z 
tworzyw drzewnych, a także bazujące wyłącznie na 
tych tworzywach:

płycie wiórowej | płycie 3 warstwowej | HPL |  MDF 
| HDF | OSB | sklejce | etc.

Nasi eksperci dobierają właściwą technologię 
spośród dostępnych: 

obróbki wstępnej (rozkrój) | obróbkę zasadniczą 
(tj. nadawanie kształtów, wymiarów, wierceń, 

frezowań, itp.) | oklejanie wąskich powierzchni |
wykończenie powierzchni.



1. Druk – podczas każdej realizacji doradzamy 
naszym klientom jaki druk zastosować przy 
wdrażaniu danego projektu: 

solwentowy | cyfrowy | offset | UV | sitodruk 
| tampondruk | etc

Od 2018 roku rozwijamy własną drukarnię,                             
mieszczącą się na terenie zakładu w Krośnie.

2. Instalacja elektryczna – naszą kadrę monterską 
zasila zespół wykwalifikowanych elektryków, 
którzy łączą całość z podzespołami 
elektrycznymi, oświetleniem.



1. Masz POMYSŁ → Pomożemy Ci zdefiniować założenia 
projektu

2. Masz BRIEF → Zaprojektujemy dla Ciebie rozwiązanie, 
przygotujemy wizualizacje 3D, szkice itp.

3. Masz SZKICE | WIZUALIZACJE bez modelu 3D | 
WIZUALIZACJE Z MODELEM ale bez opracowanej 
technologii → Zaproponujemy Ci optymalną 
technologię, doradzimy, oszacujemy realizację

4. Masz PROTOTYP, SAMPLE z prawami do koncepcji →
sporządzimy dla Ciebie ofertę, pełną dokumentację 
technologiczną i zrealizujemy produkcję

5. Masz MODEL, DOKUMENTACJĘ ze specyfikacją i 
technologią → przygotujemy dla Ciebie ofertę wraz z 
optymalnym rozwiązaniem i przystąpimy do realizacji 
zamówienia 



1. Polska, 2. Słowacja, 3. Węgry, 5. Austria, 6. Niemcy, 7. Belgia, 8. Szwajcaria, 9. Francja,       
10. Włochy, 11. Wielka Brytania, 12. Norwegia, 13. Szwecja, 14. Rosja, 16. USA, 17. Dania, 18. Holandia

: 1. Polska, 4. Rumunia, 15. Egipt





www.eba.pl

DZIAŁANIE 1.4
wzór na konkurencję

• Lojalność i partnerskie relacje

• Budowanie trwałego zespołu 

• Zapewnianie materiałów najwyższej jakości, 
od zaufanych dostawców

• Zrównoważony rozwój firmy

• Troska o środowisko naturalne  - stawiamy
na niezależność energetyczną i OZE.  

W 2019 wdrożyliśmy mikro instalację wiatrowa, 
a także wybudowaliśmy parking fotowoltaiczny. 
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e-mail: gdynia@eba.ple-mail:  cooperation@eba.pl e-mail: warszawa@eba.pl
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