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Przeprowadzono kontrolę zgodnie 
standardami ekologicznymi Grupy Kopf.

CYNKOWANIE W WIELKOPOLSCE: 
SZYBKO, SOLIDNIE, SKUTECZNIE.

Serwis ekspresowy• 
Doradztwo w fazie konstrukcyjnej• 
Doradztwo w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego• 
Organizacja transportu• 
Wysyłka elementów konstrukcyjnych na miejsce budowy• 
Tworzenie oraz wdrażanie koncepcji logistycznych• 
 Kompletacja elementów konstrukcyjnych zgodnie z • 
kolejnością montażu
Wsparcie w odbiorach budowlanych• 
Opakowanie• 
Magazynowanie czasowe• 

Przyjęcie/wydawanie towaru
Od poniedziałku do piątku 
6.00 – 18.00 godz.

Serwis

Historia fi rmy

Ocynkownia rozpoczyna działalność operacyjną w roku 2010 oraz umiejscowiona jest w 
sercu Polski między Warszawą, Łodzią oraz Poznaniem. 

Nasze usługi
Na naszej nowoczesnej linii technologicznej świadczymy usługi cynkownicze obejmujące 
szerokie spektrum elementów konstrukcyjnych o wymiarach do 15 x 2,2 x 3 m. 
Dzięki wzajemnym powiązaniom naszych fi rm jesteśmy w stanie ocynkować również i 
większe elementy konstrukcyjne. 

Zaleta cynkowania ogniowego
W porównaniu z produktami malowanymi elementy stalowe ocynkowane ogniowo są 
trwalsze oraz wykazujące wyższą obciążalność. Zużywana jest mniejsza ilość zasobów 
naturalnych, następuje redukcja emisji, natomiast bilans klimatyczny staje sie znacznie 
korzystniejszy.

Prosimy Państwa o kontakt z nami oraz skorzystanie z zalet kompetentnego doradz-
twa oraz krótkich czasów dostaw.



Państwa praca bazuje na konstrukcjach stalowych oraz metalowych. Naszym 
zadaniem jest staranne obchodzenie się z nimi oraz ich zabezpieczenie. W 
ponad 30 siedzibach w Europie, Ameryce oraz Azji ocynkowujemy Państwa 
materiały – poczynając od pojedynczych elementów stalowych, poprzez 
skomplikowane konstrukcje, kończąc na seryjnej produkcji przemysłowej. 
Szybko, niezawodnie, przyjaźnie dla środowiska z zachowaniem najwyższej 
precyzji.

Każda z naszych fi rm posiada certyfi kat DIN EN ISO 9001. Cynkujemy 
zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 oraz dyrektywą DASt 022. Doskonale 
wykształcona kadra specjalistyczna troszczy się o najwyższą jakość oraz 
nadzoruje pełen proces produkcyjny.

Do fi lozofi i grupy Kopf należy ponadto, troskliwe obchodzenie się ze 
środowiskiem naturalnym. Stworzyliśmy własne bardzo surowe standardy 
środowiskowe, które konsekwentnie stosujemy w każdej z naszych fi rm. 
Produkcja jest wolna od ścieków. Stworzone przez naszych inżynierów z 
działu konstrukcyjnego specjalnie instalacje fi ltrujące wykorzystywane są w 
procesie oczyszczania powietrza. Powstająca nadwyżka ciepła wykorzysty-
wana jest w dalszym ciągu dzięki wymiennikom ciepła. Każda z inwestycji 
podlega nadzorowi w zakresie efektywności energetycznej oraz przyjazności 
dla środowiska naturalnego, dzięki czemu wszystkie nasze fi rmy posiadają 
obecnie również certyfi kat DIN EN ISO 14001.

Cynkowanie z ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o. jest trwałe, przyjazne dla 
środowiska, gwarantujące najwyższą jakość i poza tym nadzwyczaj ekono-
miczne – jest to metoda, która się opłaca. Przekonajcie się Państwo o tym!

CO WIĘCEJ DAJE CYNK.

Zielono widzieć.
Zielono myśleć.
Zielono cynkować.
Z Kopfem.



WYNIK MÓWI SAM ZA SIEBIE.
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JAK NAS ZNALEŹĆ

Autostrada A 2
Zjedź z autostrady zjazdem na Konin Turek droga nr 72, węzeł Zdżary, 
następnie na rondzie zjedź pierwszym zjazdem, po 500 metrach skręć w prawo 
w kierunku Krągola, po około 800 metrach znajdziesz się przy ocynkowni.

CYNKOWANIE BEZ GRANIC 

NIEMCY

Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg

Hamburg | Remels | Bernau | Berlin

 Braunschweig | Schopsdorf | Calbe | Hilden

 Hückelhoven | Meckenheim | Heinebach

Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck 

AUSTRIA

Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn

Wiener Neustadt | Klagenfurt 

CZECHY  Decin | Roudnice | Ostrava 

SŁOWACJA  Malacky | Sucany/Martin

WĘGRY  Mosonmagyarovar 

POLSKA  Stettin | Buk | Konin 

MEKSYK  Monterrey 

INDONEZJA  Jakarta | Batam

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE  Sharjah


