METAL GROUP

WSZYSTKO PŁYNIE
πάντα ρεĨ

- Heraklit z Efezu -

“WSZYSTKO ZNAJDUJE SIĘ W
CIĄGŁYM PŁYNNYM PROCESIE
STAWANIA SIĘ”
πάντα ρεĨ – Heraklit z Efezu – (ok. 520-460 p.n.e.)

Nasza międzynarodowa grupa przedsiębiorstw towarzyszy
firmom z branży obróbki metali na każdym etapie produkcji.
Dysponujemy silną siecią dostawców i podwykonawców z
Europy Zachodniej i Wschodniej. W Polsce, na Węgrzech i w
Niemczech mamy własne zakłady certyfikowane wg wymogów
ISO 9001 i IATF 16949. Konsekwentnie poszukujemy nowych
rozwiązań i otwieramy nowe możliwości.
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POSTĘP POPRZEZ
ZMIANY
„Niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki, bo już napłynęły do
niej inne wody.” Tak już 500 lat p.n.e. Heraklit opisał stan, który my dzisiaj
definiujemy jako wyzwania w naszym przedsiębiorczym działaniu.
Innowacyjne pomysły, nowe rozwiązania organizacyjne, rozwój nowych
rynków i produktów, wizje i odwaga do zmian: wszystko to jest niezbędne,
by być profesjonalnym i godnym zaufania partnerem dla naszych Klientów
oraz zająć miejsce na dynamicznie zmieniających się rynkach.
– Dierk Behrmann, Prezes zarządu 3RIVER METAL GROUP –
(Lato 2019)
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MOSTY
ŁĄCZĄ
Wspólnie z silnymi Partnerami z kraju i zagranicy pracujemy nad łączeniem
produktów, procesów, zakładów produkcyjnych i rynków. Dzięki obecności
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także dużej elastyczności i
innowacyjności, mamy szerokie możliwości optymalizacji kosztów.
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METAL GROUP

ROZWIĄZANIA
Z JEDNEJ RĘKI

Recykling i gospodarka obiegowa odpadami

Przetwarzanie materiałów odpadowych z

aluminiowymi

aluminium w odlewni

Poprzez konsekwentną optymalizację cyklu

Pracujemy według specyfikacji naszych Klientów, by

materiałowego zapewniamy trwałą poprawę

wytwarzać produkty indywidualnie dopasowane do

łańcucha wartości.

Państwa potrzeb.

Surowiec

Tłocznia

Gotowe wlewki wsadowe z różnych stopów dostępne

Produkujemy dla Państwa profile aż do gotowego

są w naszych magazynach do Państwa dyspozycji.

elementu. Za pomocą precyzyjnego i nowoczesnego
sprzętu wykonujemy wszystkie etapy pracy, od
obróbki po uszlachetnianie powierzchni.

Naszym Partnerom oferujemy usługi outsourcingu przemysłowego. Wspieramy naszych Klientów w
obszarach lean, pakowania, logistyki, jakości, ochrony środowiska, zarządzania energią, bezpieczeństwem
pracy i ochroną danych. Mogą Państwo zlecić nam poszczególne procesy produkcyjne, zyskując dzięki temu
przestrzeń do skupienia się na swojej podstawowej działalności. Przyjęcie takiej strategii oznacza dla naszych
Partnerów znaczące korzyści i oszczędności.

Obróbka mechaniczna

Giętarka do profili aluminiowych

Dzięki naszym centrom obróbkowym przejmujemy

Nasze procesy produkcyjne obejmują operacje od

wszystkie operacje technologiczne w zakresie

precyzyjnego, wysokowydajnego cięcia, po wykrawanie,

obróbki mechanicznej – od małych części po profile

wiercenie, frezowanie i gięcie. Zwracamy przy tym

o długości do 7.000 mm.

uwagę na najwyższą jakość, aby w pełni sprostać
wymaganiom naszych Klientów.

Uszlachetnianie powierzchni poprzez malowanie

Uszlachetnianie powierzchni w procesie anodowania

proszkowe

Surowe aluminium ulega oksydacji w kontakcie z

W celu uzyskania odpornej i szczelnej powierzchni

tlenem. Ten powierzchniowy proces może być

nanosi się na uziemiony element naelektryzowane

wywołany sztucznie w celu ochrony przed korozją.

cząstki farby proszkowej. Elektrostatycznie osadzony

Powstała w ten sposób anodowana powierzchnia jest

proszek nagrzewa się, w rezultacie czego ulega on

po ostatecznym uszczelnieniu odporna na korozję i

stopieniu i polimeryzacji a następnie utwardzeniu.

uszkodzenia, a także trwale zabarwiona.

Uzyskana powłoka lakiernicza jest niezwykle wytrzymała i trwała.
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Jako dostawca części aluminiowych, obrabianych mechanicznie i powierzchniowo, dysponujemy odpowiednim
parkiem maszynowym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie montażu komponentów, ponadto
wspieramy Państwa w przejmowaniu zleceń, szkoleniu pracowników, oraz poprzez leasing wykwalifikowanego
personelu.

Produkcja i montaż

Kontrola

Na życzenie Klienta dostarczamy produkty na każdym

Przy pomocy naszego opartego na normach ISO

etapie montażu.

9001 i IATF 16949 systemu zarządzania jakością
zapewniamy realizację wymagań naszych Klientów.

Logistyka i magazynowanie

Inżynieria

Właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy czas i

Inwestujemy w badania, rozwój i projektowanie, aby

miejsce – nasza polityka zarządzania surowcami jest

również w przyszłości wspierać naszych Klientów

zorientowana na dostawy just-in-time.

poprzez innowacyjne pomysły i rozwiązania w
zakresie najnowocześniejszych technologii.

METAL GROUP

Przemysł transportu lotniczego

Przemysł budowlany
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Technologia medyczna

Przemysł motoryzacyjny

MATERIAŁ
PRZYSZŁOŚCI
Specjalizujemy się w obróbce aluminium. Opracowujemy
innowacyjne i trwałe produkty z aluminium dla rynków
przyszłości, dla przemysłu lotniczego, samochodowego,
e-mobilności, robotyki, technologii medycznej i dla
budownictwa. Nasz zespół określa właściwy surowiec i
materiały wejściowe, wyszukuje odpowiednie zakłady
produkcyjne w kraju i za granicą oraz przetwarza
półprodukty w inteligentnych centrach obróbkowych w
celu stworzenia gotowych pod montaż komponentów
systemowych. Korzystamy przy tym z 50-letniego
doświadczenia w branży aluminium, ale na nim nie
poprzestajemy – stal nierdzewna, stal i tworzywa sztuczne
są również częścią naszych kompetencji.

METAL GROUP

Neutralność

CO2
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ODPOWIEDZIALNA
GOSPODARKA ODPADAMI
Odpowiedzialne działanie oznacza dziś myślenie w
kategoriach systemów obiegowych i łańcuchów wartości.
Dotyczy to zaopatrzenia w energię, recyklingu surowców,
odpowiedzialnych zakupów, a także usuwania i unieszkodliwiania odpadów. Wyjątkowo dobre możliwości wdrożenia
tej polityki stwarzają materiały aluminiowe, które poddane
zrównoważonemu recyklingowi, stanowią podstawę dla
nowych produktów.
Przywiązujemy dużą wagę do procesów
i rozwiązań oszczędzających surowce.
Neutralna pod względem emisji CO2
produkcja w naszych zakładach jest
naszym credo. Wytwarzamy własną
energię odnawialną i redukujemy lub
unikamy czynników wytwarzających CO2.
Ten cel osiągniemy do 2022 r. (stan: lipiec
2019 r.: 55 %)

METAL GROUP
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ROZWÓJ
KREATYWNOŚCI
I KOMPETENCJI
Konsekwentnie budowany kapitał ludzki w społeczności
przemysłowej podlega ciągłym zmianom. Opieramy
się na wiedzy naszych doświadczonych pracowników
i ekspertów zewnętrznych, jak również na szkoleniu
i dokształcaniu młodej kadry.
Stale inwestujemy w badania i rozwój oraz ściśle
współpracujemy z uniwersytetami, uczelniami
technicznymi i instytutami badawczymi.

METAL GROUP

NASZA WSZECHSTRONNOŚĆ
PRZEJAWIA SIĘ
W ROZWIĄZANIACH
Nasz cel: dostawca klasy A = strategia „zero błędów”

Przemysł transportu lotniczego
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Przemysł budowlany

Inteligentne rozwiązania z jednej ręki są naszą codziennością – od zaopatrzenia w
surowce, wytwarzanie półproduktów, obróbkę mechaniczną i uszlachetnianie
powierzchni, po montaż przygotowanych produktów i systemów, a także dystrybucję
poprzez sprawny system magazynowo-logistyczny.

Przemysł budowlany

Przemysł motoryzacyjny

USŁUGI
Doradztwo techniczne
Analizy lokalizacji
Przejmowanie procesów
Wynajem powierzchni pod
produkcję
Zarządzanie nieruchomościami

HANDEL
Handel półproduktami
z aluminium i stali nierdzewnej
Dystrybucja

PRZEDSIĘBIORSTWO
TEC Consult
Pannon Metal
Elrec
I.C.I.
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PRODUKCJA
Wytwarzanie produktów z
aluminium oraz stali
nierdzewnej
Obróbka odlewów
aluminiowych

PARTNERZY

LOKALIZACJE
Remagen – Niemcy
Harzgerode – Niemcy
Brzeg – Polska
Fót – Węgry

METAL GROUP

METAL GROUP

www.3river-metalgroup.de
info@3river.eu
Deichweg 9
DE-53424 Remagen

Szczegółowe informacje na temat
parku maszynowego, materiałów
i certyfikatów znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej.

