
Oblicza polskiego biznesu

O ekspresowym zaopatrywaniu firm w urządzenia i materiały 
spawalnicze oraz w narzędzia i różne akcesoria z Adamem Szulcem, 
prezesem Składu Firmowego Narzędzia-Spawalnictwo z Katowic,  
rozmawia Adam Krzyżowski

Adam Krzyżowski: Panie Prezesie, czy mógłby Pan w kilku zdaniach 
opisać swoją firmę?
Adam Szulc: Skład Firmowy Narzędzia-Spawalnictwo ekspresowo zaopatruje 
od 1993 roku setki firm produkcyjnych, handlowych i usługowych w najwyższej 
jakości urządzenia i materiały spawalnicze oraz w wiele innych produktów – np. 
w wiertła, narzędzia skrawające, pomiarowe, ręczne, materiały ścierne, odzież 
roboczą, torby czy sprzęt bhp. Producentami tych wyrobów są czołowe firmy 
polskie i zagraniczne, takie jak ESAB, Fabryka Wiertła Baildon, Dolfamex, 
Pafana, VIS, Bison-Bial, Sandvik Baildonit czy Abicor Binzel. Wywodzimy się 
z Huty Baildon i kontynuujemy wieloletnią działalność jej sklepu firmowego. 

Uzyskaliśmy certyfikat PN-EN ISO 9001:2001.

A.K.: Przede wszystkim oferuje Pan wyroby ESAB-u.
A.S.: Tak. Główną działalnością firmy jest dystrybucja spawalniczych produktów 
ESAB-u: urządzeń do spawania i cięcia – spawarek prostownikowych, 
inwertorowych, agregatów spalinowych do spawania metodą MMA, 
półautomatów do spawania metodą MIG/MAG, urządzeń do spawania metodą 
TIG, urządzeń do elektrycznego cięcia plazmą powietrzną, chłodnic i różnych 
akcesoriów; materiałów spawalniczych – materiałów do stali nierdzewnych, 
wysokostopowych, niskostopowych, niskowęglowych, stopów aluminium, 
miedzi, niklu, żeliwa, tytanu, materiałów do napawania utwardzającego, 
do łączenia materiałów różnoimiennych i dystrybucja nowatorskich drutów 
bez pokrycia miedziowego; urządzeń do spawania zautomatyzowanego 
– automatów traktorowych, głowic spawalniczych, sterowników, wózków, 
słupowysięgników, urządzeń manipulacyjnych i obrotników; oraz systemów 
do cięcia – stacjonarnych maszyn do cięcia gazowego, plazmowego czy 
laserowego, stołów do cięcia, przenośnych urządzeń do cięcia plazmowego, 
urządzeń do znakowania i ukosowania, jak również oprogramowania 
komputerowego wspomagającego produkcję.

Warto podkreślić, że jeśli chodzi o ofertę ESAB-u, to jesteśmy w stanie 
zrealizować nawet bardzo specjalistyczne projekty, np. gotowe linie produkcyjne 
do wytwarzania wież elektrowni wiatrowych.

A.K.: Co oprócz jakości oferowanych produktów i szybkiej obsługi 
klientów wyróżnia Pańskie przedsiębiorstwo?
A.S.: Chociażby to, że Skład Firmowy Narzędzia-Spawalnictwo sprzedaje 
towar po cenach konkurencyjnych i że dostarcza go własnym transportem 
(bezpłatnie, jeśli zamówienie jest odpowiednio duże). Co się tyczy urządzeń 
spawalniczych, to dostarczamy je na swój koszt klientom z całej Polski. 
Zapewniamy nie tylko sprawną dostawę urządzeń i materiałów spawalniczych, 
ale też bezpłatną pomoc w ich wyborze oraz bezpłatne szkolenie spawaczy 
w obsłudze urządzenia. Ponadto w naszej firmie istnieje możliwość kupna 
urządzeń ESAB-u w leasingu.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

Skład Firmowy Narzędzia-Spawalnictwo – szybko, dobrze i niedrogo


