
 Grupy produktów
   Maszyny i systemy do:
zgrzewania oporowego siatek przemysłowych i siatek zbrojeniowych, 
krosien do produkcji siatek metalowych, wszelkiego rodzaju sit i siatek 
oraz systemy do walcowania na zimno, ciągnienia i rozciągania drutu

 Product groups
  Resistance welding machines and systems for: 
industrial mesh, reinforcement mesh, weaving machines for the production of metal wire fabric, 
sieves and meshes of all kinds as well as cold-rolling, wire drawing and stretching systems

 Unikatowe cechy produktów
  Grupa Schlatter jest światowym liderem w: 
produkcji instalacji systemów zgrzewania oporowego siatek zbrojeniowych, 
przemysłowych, systemów tkania drutu i rozwiązań specjalistycznych

 Unique selling propositions
  The Schlatter Group is a world leader in: 
plant manufacturing for resistance welding systems for reinforcement, 
industrial mesh, wire weaving systems and specialized solution

 Nasze powody do dumy
  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w inżynierii przemysłowej, naszemu duchowi innowacji i niezawodnej 
obsłudze klienta oferujemy naszym klientom systemy produkcyjne o wysokiej wydajności i wysokiej jakości

  Nasza organizacja ma na celu zapewnienie, że Schlatter jest jak najbliżej naszych klientów i ich rynków. 
Dzięki zakładom produkcyjnym w Szwajcarii, Niemczech i Brazylii oraz filiom w Europie, Ameryce Północnej i Azji 
jesteśmy zawsze blisko naszych klientów na całym świecie. 
Nasza lokalna obecność zapewnia, że   jesteśmy zawsze tam, gdzie nas potrzebujesz

 Our reasons to be proud of
  With our long-standing expertise in industrial engineering, our spirit of innovation and our reliable customer service 
we offer our customers high-performance and high-quality manufacturing systems 

  Our organization is designed to ensure that Schlatter is as close as possible to our customers and their markets. 
With production facilities in Switzerland, Germany and Brazil and subsidiaries in Europe, North America and Asia, 
we are always close to our customers all around the world. 
Our local presence ensures that we are always where you need us

 Inspirujące fakty / Inspiring factsWiodący dostawca systemów dla branży drutowej,
budownictwa kolejowego i przemysłu PMC 

/ Leading system provider in the wire industry,
track construction and the PMC-industry

!
Rok założenia 

Szwajcaria 
/ Year of establishment 

Switzerland

1916

na ITM Mach Tool 
/ at ITM Mach Tool

? x

W
YS

TA
W

C
Y

/ 
EX

H
IB

IT
O

RS

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren / ZH
Switzerland
Tel. +41 44 732 71 11 
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com

IQNet, ISO 9001:2015 
Quality Management System

SQS, ISO 9001:2015 
Quality Management System

Poznaj nas / Meet us:

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/08/broszuraglowna.pdf
mailto:info@schlattergroup.com
https://www.schlattergroup.com
https://www.linkedin.com/company/schlatter-group/
https://www.youtube.com/user/Schlattergroup

