
Dodatek „Guma i Elastomery” 

STOMIL BYDGOSZCZ 
– 100 lat tradycji i doświadczenia

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. to czołowy polski producent węży hydraulicznych, przemysłowych  
i innych artykułów gumowych. Jesteśmy przedsiębiorstwem z ponad 100-letnią tradycją w produkcji wyrobów gumowych i pierw-
szym producentem węży hydraulicznych w Polsce. Naszą specjalnością jest hydraulika siłowa, którą nieustannie testujemy  
i udoskonalamy. 

W 
ofercie produkcyjnej Stomilu znajdują się węże hy-
drauliczne i przemysłowe, płyty i wykładziny gumo-
we, mieszanki gumowe, artykuły techniczne i pro-
file wytłaczane, które mają szerokie zastosowanie  

w wielu sektorach gospodarki, m.in. w górnictwie, budownictwie, 
rolnictwie, przemyśle maszynowym i spożywczym. Nasze wyroby 
zdobyły uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. 
Doświadczenie w produkcji wyrobów gumowych oraz system za-
rządzania jakością EN ISO 9001:2015, atesty i certyfikaty gwa-
rantują doskonałą jakość produkowanych przez nas wyrobów. 
Dbając o satysfakcję i zadowolenie klientów, ciągle doskonalimy 
procesy produkcyjne i metody pracy, dostosowując nasze reali-
zacje do indywidualnych preferencji każdego odbiorcy. Wszystkie 
zamówienia wykonywane są z pełną precyzją i przy wykorzystaniu 
materiałów pochodzących od zaufanych dostawców. Do każdego 
zamówienia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, co przekła-
da się na zadowolenie obu stron.

POTRZEBUJESZ DETALU Z GUMY O DOWOLNYM KSZTAŁCIE 
NP. USZCZELKĘ, PODKŁADKĘ, DYWANIK CZY INNY, 
NAWET NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANY FORMAT?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Dzięki jednemu z najlepszych na rynku ploterów firmy Kimla 
oraz zaawansowanemu nestingowi możemy wyciąć każdą 
uszczelkę w maksymalnie optymalnej konfiguracji nawet do 99% 
zużycia materiału.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 32 64 100
sprzedaz@stomil.bydgoszcz.pl
www.stomil.bydgoszcz.pl

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y

VIII

Zaawansowana maszyna tnąco – frezująca plus nasz boga-
ty asortyment płyt uszczelniających i wykładzin gumowych oraz 
optymalizacja zużycia materiału to najprawdopodobniej najlep-
sza opcja na rynku!

Gwarantujemy:
l profesjonalnie dobrany przez wykwalifikowanych technologów 

rodzaj płyty do cięcia pod konkretne zastosowanie uszczelki;
l wysoką precyzję wykonania uszczelek zgodnie z dostarczonym 

rysunkiem technicznym;
l szybki termin realizacji zamówienia;
l atrakcyjną ofertę cenową;
l możliwość wycinania krótkich serii pod indywidualne zapytania 

klientów.


