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– Wszyst kich pięć ma ga zy nów two rzy je -
den du ży skład do stęp ny dla wszyst kich po zo -
sta łych od dzia łów – mó wi Mi ro sław Chro mik.

Pol skie za ple cze
Na tle in nych cen trów ser wi so wych i dys try -
bu cyj nych z gru py Hem pel w So snow cu wy -
spe cja li zo wał się w skła do wa niu wy ro bów pła -
skich ze sta li nie rdzew nej oraz nie któ rych ga -
tun ków sto pów ni klu. Na to miast cen trum ser -
wi so we roz wi ja swo ją dzia łal ność w za kre sie
cię cia i gię cia blach. Jest ono wy po sa żo ne w la -
ser CO2 fir my Trumpf z po lem ro bo czym

2 x 4 m, po zwa la ją cy ciąć stal nie rdzew ną
do gru bo ści 20 mm, oraz w no wą pra sę kra wę -
dzio wą o mak sy mal nej si le na ci sku 220 ton
i dłu go ści gię cia 4100 mm. 

Do bre wy ni ki fi nan so we i dy na micz ny roz -
wój po zwa la ją pa trzeć w przy szłość z opty mi -
zmem. – Na szym no wym na byt kiem bę dzie
la ser fi ber, któ re go uru cho mie nie prze wi du je -
my w dru giej po ło wie lu te go 2022 r. – mó wi
Mi ro sław Chro mik. – Jest to no wo cze sne urzą -
dze nie re no mo wa ne go szwaj car skie go pro du -
cen ta By stro nic. Zde cy do wa li śmy się na za -
kup mo de lu By Smart Fi ber 3015; Fi ber 3000

z ob sza rem cię cia 1500 x 3000 mm, któ ry za -
pew ni szyb kie i wy daj ne cię cie cien kich blach
przy za cho wa niu wy so kiej ja ko ści ob rób ki. 

Ofe ro wa nie usług jest istot ną czę ścią mo -
de lu biz ne so we go fir my Hem pel Spe cials
Me tals, po nie waż, jak wy ja śnia Mi ro sław
Chro mik, wie lu klien tom za le ży na za gwa -
ran to wa niu sta łej ja ko ści w łań cu chu lo gi -
stycz nym. Fir ma Hem pel Spe cial Me tals kon -
cen tru je się za tem wy raź nie na za pew nie niu
jed no li tej ja ko ści oraz cią głej opty ma li za cji
i kon tro li łań cu cha do staw. Po stro nie do -
staw ców fir ma współ pra cu je z za twier dzo ny -
mi, akre dy to wa ny mi fa bry ka mi, któ re są re -
gu lar nie au dy to wa ne przez Hem pel Spe cial
Me tals.

Do bry part ner
Hem pel Spe cial Me tals in we stu je nie tyl ko
w no wo cze sny park ma szy no wy. Do wo dem
na to jest pro jekt Al loy 24/1.4565. Stop Al -
loy 24 jest to wy so ko wy daj ny ma te riał, któ ry
wy peł nia lu kę po mię dzy stan dar do wy mi ga -
tun ka mi sta li nie rdzew nej i sto pa mi na ba zie
ni klu. 

– Prze ko na ni o po zy tyw nych wła ści wo -
ściach sto pu Al loy 24 zna leź li śmy re no mo wa -
ne go pro du cen ta w po sta ci In du ste el i za war li -
śmy umo wę o współ pra cy w za kre sie je go pro -
duk cji i dys try bu cji. Obec nie fir ma Hem pel
Spe cial Me tals jest je dy nym dys try bu to rem
sto pu 24 w Eu ro pie – mó wi Mi ro sław Chro mik.

Jak do da je, być mo że Hem pel Spe cial Me -
tals nie jest naj więk szym dys try bu to rem sta li
nie rdzew nych oraz sto pów ni klu i ty ta nu, ale
ma zna ko mi ty ze spół, któ re go pra ca co dzien -
nie prze ko nu je klien tów, że ma ją u swe go bo -
ku wła ści we go part ne ra. 
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roz pa try wa ne. – Wspól nie po szu ku je my od -
po wied nie go i eko no micz ne go roz wią za nia
dla klien ta oraz opra co wu je my spe cy fi ka cję
ma te ria ło wą – mó wi Mi ro sław Chro mik.

Po nad wiek na ryn ku
Fir ma Hem pel Spe cial Me tals, ma ją ca po -
nad 100-let nią tra dy cję, ma swo ją sie dzi bę
w Szwaj ca rii i po sia da pięć od dzia łów z cen -
tra mi ser wi so wy mi w Eu ro pie i Azji, a tak że
biu ro sprze da ży w Szan gha ju. Dla fir my pra -
cu je po nad 90 osób na ca łym świe cie. 

– Je ste śmy dum ni z na szej nie za leż no ści
i tra dy cji – pod kre śla Mi ro sław Chro -
mik. – Utrzy mu je my sil ne part ner stwo z na -
szy mi do staw ca mi na ca łym świe cie i pra cu -
je my w ze spo le, któ ry do sko na le ro zu mie, jak

po łą czyć róż ne kom pe ten cje w ca ło ścio we
roz wią za nia. Dzię ki te mu sta je my się in te -
gral ną czę ścią łań cu cha do staw dla na szych
klien tów z bran ży pro ce so wej, lot ni czej, naf -
to wej, ga zo wej czy pro du cen tów ze gar ków.

Mi sją fir my Hem pel Spe cial Me tals jest by -
cie prze wi dy wal nym i nie za wod nym part ne -
rem za rów no dla klien tów, jak i do staw -
ców. – Na szym ce lem jest prze ko ny wa nie po -
przez dzia ła nie – wy ja śnia Mi ro sław Chro mik.

W fir mie Hem pel Spe cial Me tals nie dys ku -
tu je się o pro ble mach, lecz szu ka się i znaj du -
je roz wią za nia, za wsze zgod nie z za sa da mi
ety ki. Od by wa się to we wszyst kich od dzia łach
w ra mach port fo lio usług ca łej gru py, po nie -
waż fir ma po strze ga sie bie ja ko jed ną ca łość. 

Po cząw szy od pra cow ni ków ma ga zy no -
wych, a skoń czyw szy na kie row nic twie, du żą
wa gę przy wią zu je się do zro zu mie nia stra te gii
i kul tu ry fir my, a wszy scy pra cow ni cy ży ją
zgod nie z tym jed no li tym wi ze run kiem. – I to
jest na sza si ła: re pre zen tu je my sil ną gru -
pę – pod kre śla Mi ro sław Chro mik.

Każ dy z pię ciu od dzia łów to de fac to cen -
trum ser wi so we wy spe cja li zo wa ne w ob słu -
dze róż nych branż i ofe ro wa niu wy bra nych
usług, tak aby móc za ofe ro wać klien tom kom -
plek so wą ob słu gę i sze ro ki asor ty ment pro -
duk tów. Czy to w Düben dor fie w Szwaj ca rii,
Obe rhau sen w Niem czech, So snow cu w Pol -
sce, Dews bu ry w Wiel kiej Bry ta nii czy
w Hong kon gu – ser wis i do stęp ność ma te -
riałów są w cen trum na szej uwa gi. Klien ci
otrzy mują do sta wy o po wta rzal nej ja ko ści,
nie za leż nie od te go, gdzie dzia ła ją.

O fer ta Hem pel Spe cial Me tals to przede
wszyst kim wy so ko sto po we sta le nie -

rdzew ne oraz sto py ni klu i ty ta nu. Fir ma do -
star cza pod sta wo we wy ro by hut ni cze w po -
sta ci blach, taśm, prę tów i rur. Jest ona jed nak
czymś wię cej niż tyl ko dys try bu to rem  – to
cen trum ser wi so we ofe ru ją ce usłu gi w za kre -
sie cię cia, gię cia i ob rób ki skra wa niem. Za ło -
że niem fir my jest za ofe ro wa nie wszyst kie go
z jed ne go źró dła, od ma te ria łu wyj ścio we go
do go to we go kom po nen tu.

Klien ci, do ce nia jąc fa cho wą wie dzę ze spo łu
sprze da ży, czę sto an ga żu ją fir mę Hem pel Spe -
cial Me tals w swo je pro jek ty już na ich wcze -
snym eta pie, po cząw szy od od po wied nie go
do bo ru ma te ria łów, jak i tech no lo gii czy ob -
rób ki. I nie ma zna cze nia, czy cho dzi o prze -
mysł che micz ny, ener ge tycz ny, ochro nę śro -
do wi ska, lot nic two czy tech ni kę me dycz -
ną – na si pra cow ni cy wspól nie z in ży nie ra mi
klien ta znaj du ją od po wied nie roz wią za nie.

W przy pad kach, gdy pro jekt jest no wa tor -
ski lub wy ma ga spe cy ficz nych roz wią zań,
Hem pel Spe cial Me tals an ga żu je w nie go
swo je go do świad czo ne go kon sul tan ta w za -
kre sie in ży nie rii ma te ria ło wej. Po trze by
klien ta, wy ma ga ne wła ści wo ści ma te ria łu,
wa run ki pro ce su, śro do wi sko, za sto so wa nia
i wy ma ga nia – wszyst ko jest szcze gó ło wo

Solidny partner w dostawach stali sp ecjalnych i stopów

Utrzymujemy silne partnerstwo
z naszymi dostawcami na całym
świecie i pracujemy w zespole,
który doskonale rozumie,
jak połączyć różne kompetencje
w całościowe rozwiązania 
Mirosław Chromik. 
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Jaka jest tajemnica sukcesu firmy Hempel Special Metals? – Działamy w różnych
miejscach na świecie, a udaje się nam tworzyć jedną, zwartą całość.
Wspólnie z klientami znajdujemy najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania
– wyjaśnia Mirosław Chromik, prezes polskiego oddziału grupy.  

Grupą Hempel Special Metals kieruje zespół doświadczonych menedżerów
(Mirosław Chromik drugi od lewej).

Świadczenie usług serwisowych to podstawa strategii rozwoju  grupy. W imponujący park maszynowy wyposażony jest
m.in. zakład Hempel Special Metals w Oberhausen (Niemcy). 

Centrum serwisowe w Sosnowcu dysponuje laserem CO2 firmy Trumpf.

Nowe urządzenie laserowe marki Bystronic
rozpocznie pracę w lutym 2022 r.


