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Jesteœmy przedsiêbiorstwem rodzinnym utworzonym w 1993 roku. Jedn¹ z wiod¹cych firm sektora akcesoriów 
meblowych w Europie, wyspecjalizowan¹ w produkcji wyposa¿enia z drutu, rury, blachy stalowej i profili aluminiowych. 
Marka REJS jest doskonale rozpoznawalna nie tylko w bran¿y meblowej. Równolegle z produkcj¹ wyposa¿enia mebli 
rozwijamy dzia³alnoœæ us³ugow¹ w zakresie obróbki metali. Pracujemy z bardzo wymagaj¹cymi odbiorcami, przez co ci¹gle 
doskonalimy nasz proces produkcyjny. Realizujemy zlecenia dla ró¿nych bran¿ min.: meblowej, medycznej, reklamowej czy 
motoryzacyjnej. Nasze produkty sprzedajemy w kraju oraz za granic¹, do Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Rosji i Australii.

Doœwiadczenia zwi¹zane z obs³ug¹ wielu zleceñ specjalnych pozwoli³y nam wypracowaæ standardy obs³ugi klienta. S¹ 
to przede wszystkim: optymalne kalkulacje, terminowoœæ wykonywanych zleceñ i doskona³a jakoœæ wykonywanych 
detali.

Wysokie kompetencje kadry in¿ynierów w zakresie projektowania, programowania a tak¿e kontroli jakoœci pozwalaj¹ 
na wydobycie z najnowszych technologii rozwi¹zañ prowadz¹cych do oszczêdnoœci surowców i doskona³ej jakoœci 
wykonania co wp³ywa na konkurencyjnoœæ cenow¹. Profesjonalnie przygotowany dzia³ narzêdziowni daje nam mo¿liwoœæ 
sporz¹dzenia dokumentacji konstrukcyjnej i wykonania oprzyrz¹dowania produkcyjnego we w³asnym zakresie. 
Realizujemy zlecenia z powierzonych projektów ale te¿ zajmujemy siê opracowywaniem rozwi¹zañ technologicznych w oparciu 
o CAD-CAM i SOLID. Sprawna i fachowa komunikacja z klientem u³atwia kontakt i przyœpiesza realizacjê zleceñ. Nowoczesne 
oparte na najnowszych technologiach  maszyny gwarantuj¹ szybkoœæ i rzetelnoœæ realizacji zleceñ.
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Oferujemy us³ugi w zakresie:



Laserowa obróbka blach

Laserowa obróbka blach 

rodzaj maszyny: laser
producent: Mazak
typ: Hypergear 4000W

Ciêcie laserowe w obszarze roboczym g³owicy 1500x3000mm:
stali konstrukcyjnej do 16mm
stali nierdzewnej do 10mm
aluminium do 6mm

Gwarantujemy:
dowolnie skomplikowany kszta³t detalu
idealn¹ powtarzalnoœæ: precyzja pozycjonowania g³owicy ±0,01 / 500mm
maksymalne wykorzystanie materia³u

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Obróbka skrawaniem CNC na automatach tokarskich 

rodzaje maszyn: automaty tokarskie
producent: STAR
typ: SR20R, SB16

Obróbka prêtów okr¹g³ych o œrednicy od 5 do 20mm
stal automatowa
stal konstrukcyjna
stal nierdzewna
metale kolorowe
tworzywo POM/PA 

Oferujemy:
toczenie z mo¿liwoœci¹ frezowania
wiercenie i gwintowanie poprzeczne
wiercenie i gwintowanie mimoœrodowe

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Obróbka skrawaniem CNC



Obróbka skrawaniem CNC na centrum frezarskim

rodzaj maszyny: piêcioosiowe centrum frezarskie 
producent: DMG
typ: DMU monoBLOCK 60

Oferujemy:
wykonywanie detali, których obróbka na zwyk³ych frezarkach CNC by³aby czasoch³onna, nieop³acalna

  lub niemo¿liwa
obróbkê detali o maksymalnych wymiarach 600 x 500 x 500mm (d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ)
kontrolê wymiarów obrabianego detalu sond¹ pomiarow¹ z dok³adnoœci¹ do 0,001mm
pozycjonowanie g³owicy z dok³adnoœci¹ do 0,005mm (idealna powtarzalnoœæ i dok³adnoœæ 

  wykonania detalu)

Maszyna posiada zintegrowany magazyn na 24 narzêdzia.

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Obróbka skrawaniem CNC
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Obróbka plastyczna blach 

rodzaje maszyn: prasy krawêdziowe
producent: AMADA, VIMERCATI
typ: AMADA HFT 50-20, AMADA HFE M2 50-20 i VIMERCATI PHS 3000

Obróbka w zakresie:
zaginania blach do gruboœci 6mm
giêcia do d³ugoœci 3000mm
falcowania blachy do gruboœci 1,5mm
ciêcia blach na gilotynie do gruboœci 6mm i d³ugoœci 3000mm
us³ugi na prasach hydraulicznych i mimoœrodowych o nacisku od 10 do 200T

• 
• 
• 

• 
• 
• 
•  
• 
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Obróbka plastyczna blach



Zgrzewanie punktowe, automatyczne, doczo³owe

Zgrzewarki punktowe ASPA:
moc znamionowa 25÷40kVA
maksymalna gruboœæ materia³ów zgrzewanych 8/8 mm

Zgrzewarki automatyczne do siatek VARO:
moc znamionowa 260 kVA
maksymalna wielkoœæ siatki dla drutu Ø2mm  900x1200mm
mkasymalna wielkoœæ siatki dla drutu od Ø3 do Ø10mm  1650x3800mm

Zgrzewarki doczo³owe ASPA:
moc znamionowa 7 kVA
œrednica zgrzewanych drutów Ø 4÷14mm

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Zgrzewanie
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Spawanie

rodzaje maszyn: pó³automaty spawalnicze
producent: KEMPI, MIGATRONIC

Oferujemy spawanie metodami:
TIG
MIG
MAG

W zakresie:
stali konstrukcyjnych
stali nierdzewnych
aluminium

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Spawanie



Obróbka plastyczna drutu na centrach giêtarskich

rodzaje maszyn: centra giêtarskie
producent: WAFIOS

typy: BM5, BM4, BM3, BM41, BT4

Obróbka w zakresie:
œrednicy drutu od 4 do 12mm
fazowania koñcówek
zgrzewania doczo³owego
min. promieñ giêcia R-1mm
nieograniczonej iloœci giêæ wielop³aszczyznowych na jednym elemencie

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Obróbka plastyczna drutu
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Obróbka plastyczna rur i profili

Obróbka plastyczna rur i profili
na giêtarkach 

rodzaje maszyn: giêtarki
producent: WAFIOS, MACRI, BLM
typy: WAFIOS BT10 i MACRI 60,

  BLM E-TURN 35 

Obróbka w zakresie:
œrednica rur od Ø12 do Ø80mm
giêcia profili owalnych

  i kwadratowych
giêcia prêta od Ø12 do Ø18mm
maksymalna d³ugoœæ wk³adu 6000mm
powtarzalnoœæ giêcia ± 0,1°

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Obróbka plastyczna rur i profili
na przecinarkach automatycznych

rodzaj maszyny:
  przecinarka automatyczna

producent: BLM
typ:  ADIGE TS72

Obróbka w zakresie:
ciêcia rur o przekroju okr¹g³ym, kwadratowym

  i prostok¹tnym
œrednica rur o przekroju okr¹g³ym od Ø10

  do Ø102mm
dla przekroju kwadratowego od 10x10 do 80x80
dla przekroju prostok¹tnego od 15x10

  do 100x80mm
dla prêtów od Ø12 do Ø40mm

Maszyna jest sprzê¿ona z urz¹dzeniem do gratowania
koñcówek rury.

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 



Obróbka szk³a

Rozkrój szk³a

Stó³ do rozkroju szk³a REV 372PR umo¿liwia us³ugi

w zakresie:
rozkroju szk³a o gruboœci od 3 ÷ 19mm

maksymalne wymiary tafli szk³a 3710 x 2600 mm

precyzyjnego odczytywania kszta³tów z szablonu wykonanego

  z dowolnego materia³u

Obróbka krawêdzi

Centrum obróbcze ALPA 315-4N umo¿liwia us³ugi 

w zakresie:
obróbka krawêdzi na C-kant i Trapez

 od 3 ÷ 19mm

maksymalne wymiary tafli szk³a: 1500 x 3000mm

       

• 

• 

• 

• 

• 

• 

gruboœæ tafli

Mycie

Myjnia pozioma MS-1 umo¿liwia us³ugi

w zakresie:
mycia szk³a po procesie obróbki

maksymalna szerokoœæ szk³a: 1200mm

maksymalna d³ugoœæ: 2600mm

minimalny format mytego szk³a: 200 x 200mm

Wiercenie otworów

Wiertarka pozioma WD-1 umo¿liwia us³ugi

w zakresie:
wiercenia otworów w szkle dowolnej gruboœci

œrednica otworów od 3 ÷ 70mm

maksymalna odleg³oœæ wierconego otworu od brzegu tafli: 500mm

minimalna odleg³oœæ wierconego otworu od brzegu tafli: 5mm

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Obróbka aluminium

Dwug³owicowa Pi³a Classik Orion umo¿liwia us³ugi
w zakresie ciêcia:

regulacja k¹ta ciêcia w zakresie 90°
zakres d³ugoœci 200 ÷ 4200 mm 
ciêcia profili zamkniêtych i otwartych 

Standardowe urz¹dzenia do obróbki aluminium w zakresie:
frezowania
toczenia
wiercenia
gwintowania
wykrawania
giêcia 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Obróbka aluminium



Lakierowanie proszkowe

rodzaje maszyn: trzy pó³automatyczne linie lakiernicze

Oferujemy us³ugê w zakresie:
nanoszenia proszku metod¹ elektrostatyczn¹
wymiary komór 4000 x 600 x 1200mm (d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ)
pe³na paleta kolorów RAL

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem: 
mycie
fosforanowanie dla stali
chromianowanie dla aluminium

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Lakierowanie proszkowe
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Szlifowanie i polerowanie rur, prêtów oraz profili

rodzaje maszyn: szlifierki

Czterog³owicowa szlifierka bezk³owa (Loeser RPS 374) z polerk¹ do œrednic:
dla rur  od Ø6 do 80mm i d³ugoœci od 100 do 3000mm
dla prêtów od Ø6 do 40mm i d³ugoœci od 100 do 3000mm

Szlifierka  do odróbki powierzchni p³askich
maksymalna szerokoœæ elementu 280mm
maksymalna d³ugoœæ 3000mm

Szlifierka do rur okr¹g³ych giêtych
  dla œrednic od 16 do 80mm

Posiadamy urz¹dzenia do profesjonalnego przygotowania powierzchni pod nak³adanie pow³ok
galwanicznych

• 

• 
• 

• 
• 

•

Szlifowanie i polerowanie 
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Us³ugi galwaniczne
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Us³ugi galwaniczne:

rodzaje maszyn: cztery automatyczne linie
do nak³adania pow³ok galwanicznych

Oferujemy rodzaje pow³ok:
niklowa b³yszcz¹ca
chromowa b³yszcz¹ca
miedziana z k¹pieli cyjankalicznej
miedziana z k¹pieli kwaœnej
mosiê¿na techniczna (pod patynowanie)

Us³ugi galwaniczne w zakresie:
3000mm

460mm
1200mm

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

maksymalna d³ugoœæ elementów: 
maksymalna szerokoœæ elementów: 
maksymalna wysokoœæ elementów: 

Oferujemy równie¿ us³ugê:

krycia elementów stalowych chromem
trójwartoœciowym (Cr   )

Us³ugi galwaniczne w zakresie:
00mm

0mm
1000mm

• 

• 
• 
• 

maksymalna d³ugoœæ elementów: 17
maksymalna szerokoœæ elementów: 54
maksymalna wysokoœæ elementów: 

+3



Us³ugi galwaniczne:

automatyczna linia do satynowania elementów stalowych i znalowych

Us³ugi satynowania w zakresie:
maksymalna d³ugoœæ elementów 3000mm
maksymalna g³êbokoœæ elementów: 900mm
maksymalna szerokoœæ elementów: 460mm. 

linia anodowania do nak³adania pow³ok tlenowych na aluminium

Us³ugi anodowania w zakresie:
maksymalna d³ugoœæ elementów: 4000mm
maksymalna g³êbokoœæ elementów: 1600mm
maksymalna szerokoœæ elementów: 800mm

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Us³ugi galwaniczne
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Us³ugi galwaniczne:

automatyczna linia 

Us³ugi cynkowania w zakresie:

maksymalna d³ugoœæ elementów mm

maksymalna g³êbokoœæ elementów: mm

maksymalna szerokoœæ elementów: 8 mm. 

• 

• 

• 

• 

do cynkowania zawieszkowego alkalicznego

3000

1900

00

 

Us³ugi galwaniczne
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Zapraszamy do wspó³pracy

W sprawie z³o¿enia zapytania lub zamówienia prosimy o kontakt na poni¿ej podane 
adresy. Aby przyspieszyæ zwrotn¹ informacjê w sprawie oferty, prosimy o:

przes³anie rysunków technicznych (jeœli istniej¹) w formacie DWG, DXF, IGES lub PDF 
okreœlenie iloœci i ci¹g³oœci zamówienia,
okreœlenie terminu realizacji.

• 
• 
• 
                                                   

Wypróbuj nas!

 .

uslugi@rejs.eu@

+48 54 280 6190

www.rejs.euwww
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