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Konkurencyjno��

Z.P.H. Frezwid Sp.j. z powodzeniem konkuruje na polu us�ug obróbki skrawaniem, przede wszystkim dzi�ki ci�g�emu 
powi�kszaniu mo�liwo�ci technologicznych, inwestowaniu w maszyny produkcyjne o najwy�szym stopniu 
zaawansowania technicznego.
Baza Klientów korzystaj�cych z naszych us�ug z roku na rok powi�ksza si� i najcz��ciej przeradza w wieloletni� i ci�g�� 
wspó�prac�. Szczególnie dotyczy to �rm oferuj�cych przyrz�dy, urz�dzenia, maszyny czy linie technologiczne dla 
przemys�u spo�ywczego i motoryzacyjnego.

3-, 4-, and 5-axial CNC machining: max. 1,660 x 510 x 510 mm.
Conventional machining: max. 850 x 340 x 500 mm.

Toczenie CNC: max. Ф 380 mm, L max. 500 mm.

Toczenie konwencjonalne: max. Ф 550 mm, L max. 1400 mm.

Szlifowanie płaszczyzn i prostoliniowych profili kształtowych (CNC): max. 700 x 400 x 200 mm.

Szlifowanie wałków: max. Ф 300 mm, L max. 1000 mm.

W kooperacji oferujemy:
- obróbka powierzchni,
- anodowanie aluminium, cynkowanie, niklowanie itp.
- obróbka cieplno-chemiczna,
- hartowanie, azotowanie itp.
- ci�cie laserem, wod�.

Elektrodrążenie drutowe: max. 600 x 400 x 350 mm.

Współrzędnościowa maszyna pomiarową Mitutoyo.
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Competitiveness

Z.P.H. Frezwid Sp.j. has been very successful in the area of machining services, mostly because of the constant 
growth of its technical capacity and the company's investment in the most technologically advanced production 
machines.
Customer base using our services from year to year increases and turns in the most long-standing and continuous 
cooperation. This is particularly true of companies offering devices, equipment, machinery or processing lines for 
the food and automotive industries.

Frezowanie CNC 3, 4 i 5-cio osiowe: max. 1660 x 510 x 510 mm.

Frezowanie konwencjonalne: max. 850 x 340 x 500 mm.

CNC turning: max. Ф 380 mm, L max. 500 mm.
Conventional turning: max. Ф 550 mm, L max. 1,400 mm.

Grinding of flat surfaces and straight-line shape profiles (CNC): max. 700 x 400 x 200 mm.
Grinding of rollers: max. Ф 300 mm, L max. 1,000 mm.

W kooperacji oferujemy:
- obróbka powierzchni,
- anodowanie aluminium, cynkowanie, niklowanie itp.
- obróbka cieplno-chemiczna,
- hartowanie, azotowanie itp.
- ci�cie laserem, wod�.

Elektrodrążenie drutowe: max. 600 x 400 x 350 mm.

Współrzędnościowa maszyna pomiarową Mitutoyo.
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wspó�prac�. Szczególnie dotyczy to �rm oferuj�cych przyrz�dy, urz�dzenia, maszyny czy linie technologiczne dla 
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Frezowanie CNC 3, 4 i 5-cio osiowe: max. 1660 x 510 x 510 mm.

Frezowanie konwencjonalne: max. 850 x 340 x 500 mm.

Toczenie CNC: max. Ф 380 mm, L max. 500 mm.

Toczenie konwencjonalne: max. Ф 550 mm, L max. 1400 mm.

Szlifowanie płaszczyzn i prostoliniowych profili kształtowych (CNC): max. 700 x 400 x 200 mm.

Szlifowanie wałków: max. Ф 300 mm, L max. 1000 mm.

In cooperation offer:
- Surface treatment
- Anodized aluminum, zinc, nickel, etc. 
- Thermo-chemical, 
- Tempering, nitriding, etc.
- Laser cutting, water.

Wire electrical discharge machining: max. 600 x 400 x 350 mm

Coordinate measuring machine Mitutoyo.



we focus on
quality

Producent wysokiej jakości narzędzi

oraz części do maszyn

Kontrola jako�ci
Szczególn� uwag� przywi�zujemy do zgodno�ci naszych wyrobów z dokumentacj� techniczn�. Warto zaznaczy�, �e do 
wery�kacji zgodno�ci nasz Dzia� Kontroli Jako�ci dysponuje, poza konwencjonalnymi przyrz�dami pomiarowymi, 
wspó�rz�dno�ciow� maszyn� pomiarow� �rmy Mitutoyo oraz optyczn� maszyn� pomiarow� �rmy WALTER AG.

Produkujemy narz�dzia od 1983 roku.

Frezwid  to przede wszystkim ró�norodno�� i ci�g�y rozwój mo�liwo�ci technologicznych.  Du�a elastyczno�� w 
opracowywaniu nowych technologii,  wysoka jako�� oraz krótkie terminy realizacji zada� sprawi�y, i� Frezwid sta� si� liderem 
w swojej bran�y. 
Posiadamy nowoczesny park maszynowy pozwalaj�cy na prowadzenie dzia�alno�ci produkcyjnej  i �wiadczenie us�ug w 
zakresie mechaniki ogólnej i specjalistycznej. Realizujemy zamówienia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
Klienta jak równie� projektów wykonanych w naszym biurze projektowym.  Szczególn� uwag� przywi�zujemy do kontroli 
jako�ci, posiadamy Certy�kat Zintegrowanego Systemu Zarz�dzania Nr JBS-64/5/2013 w zakresie produkcji oraz regeneracji 
narz�dzi do obróbki drewna, PCV i metali lekkich, produkcji maszyn i urz�dze� do stolarki otworowej zgodny z normami: 

- PN-EN ISO 9001:2009, 
- PN-N-18001:2004, 
- PN-EN ISO 14001:2005. 

Posiadamy szeroki  wachlarz mo�liwo�ci technologicznych z zakresu:

- Toczenia
- Frezowania
- Szlifowania
- Elektrodr��enia

Zapraszamy Pa�stwa do wspó�pracy. Jeste�my przekonani o mo�liwo�ci rozwini�cia ci�g�ej kooperacji oraz osi�gni�cia 
obopólnej satysfakcji.

In order to provide you nawyższej 
quality of its tools, we keep the check 
and monitor all stages of the process 
produkcujnego.
The highest quality of our products, 
commitment to protecting the 
environment and creating a safe 
working environment are evidenced 
by certificates granted.
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Quality control
We pay special attention to conformity of our products to the technical documentation. It should be mentioned that 
our Quality Control Department can verify conformity, in addition to conventional measurement devices, with a 
coordinate measurement machine made by Mitutoyo and an optical measurement machine made by WALTER AG.

We produce tools since 1983.

Frezwid is primarily diversity and continuous development of technological capabilities. High flexibility in developing new 
technology, high quality and short deadlines tasks meant that Frezwid become a leader in its industry.
We have modern machinery allows production activities and the provision of general and specialized mechanics. We 
execute orders on the basis of documentation provided by the Client as well as projects made in our design office. 
Particular attention is paid to quality control, we have Integrated Management System Certificate No. JBS-64/5/2013 in the 
production and regeneration of woodworking tools, PVC and light metals, manufacture of machinery and equipment for 
joinery complying with:

- PN-EN ISO 9001:2009, 
- PN-N-18001:2004, 
- PN-EN ISO 14001:2005. 

We have a wide range of technological possibilities in the field:

- Turning
- Milling
- Grinding
- EDM

We invite you to cooperation. We are convinced of the opportunities to develop continuous cooperation and achieve 
mutual satisfaction.




