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O FIRMIE
Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. od kilkudziesięciu lat
produkują elementy do konstrukcji metalowych. Historia
firmy sięga lat 40. ubiegłego wieku, kiedy ówczesne Rypińskie Zakłady Okrętowe były częścią Zjednoczonego Przemysłu Okrętowego. W 2002 roku powstają Rypińskie Zakłady Metalowe i rozpoczyna się produkcja specjalistycznych
kołnierzy stalowych do połączeń rurowych.
15% produkcji trafia na polski rynek, natomiast 85% stanowi
eksport. Głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej –
Holandia, Belgia, Niemcy oraz Finlandia. Współpracujemy
również z odbiorcami spoza UE.
Spółka posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2015
i jest uprawniona do produkcji materiałów do urządzeń
ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/UE. System zarządzania jakością jest
ukierunkowany na spełnienie wysokich wymagań technicznych odbiorców. Proces podlega szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji.

RODZAJE KOŁNIERZY
STALOWYCH I ICH
ZASTOSOWANIE:
Szyjkowe
Produkty o charakterystycznym, podłużnym kształcie szyjki,
odpowiednio dopasowanej do średnicy rury i do niej spawane. Sprawdzą się między innymi do instalacjach grzewczych,
wodnych, chłodniczych oraz chemicznych.

Płaskie do spawania
Jeden z podstawowych rodzajów kołnierzy. Wykorzystywany
jest głównie do budowy rurociągu w systemach wodociągowych i wentylacyjnych, transportu materiałów sypkich oraz
innych zadań.

Zaślepiające
Kołnierze zamykające rury z jednej strony w różnego rodzaju
instalacjach technologicznych.

Luźne

OFERTA

Obrotowe elementy rurociągu. Kołnierze nasuwane na rurę
i zabezpieczone przed zsunięciem spawanymi pierścieniami.

Produkowane przez Rypińskie Zakłady Metalowe elementy wykorzystywane są w budownictwie, przemyśle stoczniowym, motoryzacji, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie kołnierze stalowe znajdują swoje zastosowanie.

■
■
■
■

Główne produkty to kołnierze do połączeń rurowych ze
stali węglowej (S235JR, S355J2, P265GH, P355NH/NL1) oraz
stali kwasoodpornej (1.4404, 1.4541, 1.4301/07), produkowane według norm polskich i międzynarodowych (DIN,
ANSI, SFS, NS, JIS).

Składając zapytanie ofertowe prosimy o podanie rodzaju
produktu, standardu, rozmiaru, ilości oraz oczekiwanego
czasu realizacji. W przypadku produktów niestandardowych prosimy o przesłanie rysunku i podanie dodatkowych
wymagań.

Wykwalifikowany personel jest w stanie przygotować
rysunek techniczny oraz wykonać nietypowe i skomplikowane elementy na indywidulane zamówienie.

Zakres oferowanych usług:
■ Cięcie plazmowo-gazowe;
■ Obróbka CNC: – frazowanie,
– skrawanie,
– toczenie,
– wiercenie.

W ofercie również:
kołnierze owalne;
kołnierze o nietypowych kształtach;
kołnierze gwintowane;
inne elementy zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

