WYDARZENIA

CHMIELEWSKI – DŹWIGI – stawiamy na rozwój
CHMIELEWSKI – DŹWIGI jest w 100% polską, prężnie rozwijającą się rodzinną firmą. Historia jej powstania sięga 1959 roku, kiedy to Piotr Chmielewski rozpoczął działalność dźwigową od konserwacji i napraw dźwigów.
Działalność szybko wykroczyła poza Konstancin - Jeziorną, systematyczne rosło również grono zadowolonych
klientów. Z upływem czasu nazwisko Chmielewski było coraz bardziej rozpoznawalne, aż większość urządzeń
dźwigowych w Konstancinie i okolicach przeszła pod opiekę firmy. Po czterdziestu latach działalności przedsiębiorstwa, pracę w branży dźwigowej rozpoczął syn założyciela firmy Rafał Chmielewski.

CHMIELEWSKI - DŹWIGI (2)

O

d 2001 roku wraz z bratem Marcinem
Chmielewskim rozszerzyli działalność
firmy otwierając produkcję komponentów
oraz całych urządzeń. Aktualnie CHMIELEWSKI – DŹWIGI produkuje windy dla odbiorców na terenie całej Polski.

Pół wieku rozwoju
Przez ponad 55 lat działalności przedsiębiorstwa właściciele przywiązywali dużą wagę
do stałego rozwoju, tak aby nadążyć za rozwijającą się techniką oraz kreować własne autorskie rozwiązania. Patrząc na stale rosnące
wyniki sprzedaży i grono odbiorców można
z całą pewnością powiedzieć, iż udało im się
zrealizować cel. Nieustanny rozwój sprawia,
że powierzane nam są coraz większe i bardziej odpowiedzialne inwestycje. Jako przykłady z ostatniego roku przedstawię Państwu dwa projekty, do których CHMIELEWSKI - DŹWIGI dostarczał i montował dźwigi.

Centrum Praskie Koneser,
PKP Mława Miasto
Pierwszy z nich to początek dużej inwestycji w Warszawie pod nazwą Centrum Praskie
Koneser, dla której dostarczyliśmy i zamontowaliśmy dźwigi bez maszynowni o udźwigu
1000 kg. Pomimo iż pozornie windy te nie odbiegają od innych standardowo stosowanych
rozwiązań to wyróżnia je: elegancka, nietypowa estetyka wykończenia wnętrza opracowana przez Generalnego projektanta obiek-
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tu, przy jednoczesnym położeniu dużego nacisku na wysoką kulturę pracy dźwigów. Patrząc na końcowy efekt naszej pracy jesteśmy
przekonani, że użytkownicy docenią wysiłek
włożony w wykonanie i zamontowanie dźwigów, a podróż nimi będzie przyjemnością.
Drugą inwestycją wartą uwagi jest dostawa
i montaż 3 sztuk dźwigów osobowych z napędem hydraulicznym oraz konstrukcją przeszklonego szybu na Dworcu Kolejowym PKP
Mława. Projekt zakładał wykonanie dźwigów
estetycznych, trwałych, odpornych na skutki
wandalizmu, przystosowanych do eksploatacji przez cały rok. Udało się to zrealizować poprzez zastosowanie zarówno sprawdzonych
rozwiązań technicznych, jak i nowych autorskich pomysłów oraz odpowiedni dobór
komponentów użytych do produkcji dźwigów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę
na fakt, iż poza hydraulicznym zespołem napędowych renomowanej szwajcarskiej firmy
Bucher, sprawdzonymi drzwiami Fermator
oraz pomniejszymi ogólnodostępnymi komponentami konstrukcje szybów oraz dźwigi
zostały w całości wyprodukowane w naszym
nowym zakładzie produkcyjnym.
Wszystkie elementy, które dla Państwa produkujemy są najwyższej jakości dzięki wykorzystaniu specjalnie selekcjonowanych materiałów oraz starannej kontroli całego procesu produkcji. Nasza obecność na rynku od
ponad pięćdziesięciu lat, znajomość branży dźwigowej, własne biuro konstrukcyjne,
zakład produkcyjny, rozbudowana sieć konserwacji urządzeń dźwigowych - to wszystko sprawia, że firma CHMIELEWSKI – DŹWIGI
jest w stanie dostarczyć produkt nowoczesny, wysokiej jakości, który będzie Państwu
służył przez wiele lat.
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