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Oferta promocyjna na drzwiczki do pieców C.O. (kotłów C.O.)
Dziękujemy  za  wstępne  zainteresowanie  naszą  ofertą.  Metal  Projekt  to  firma 

produkcyjno-usługową, działająca głównie w branży metalowej. Jesteśmy również głównymi 
producentami  stalowych  elementów  pieców  (kotłów)  m.in.  centralnego  ogrzewania  w 
regionie powiatu miasta Olsztyn.  Produkujemy m.in. stalowe: osłony, obudowy, drzwiczki, 
ruszty, grzebienie, pokrywy wyczystek, kominki do termowentylatorów.

Oferta dotyczy drzwiczki stalowych kompletnych (wraz z ramką) wykonanych z 
blachy czarnej. Cena jest niższa o 50 % od naszej ceny standardowej za ten produkt. 
Posiadamy niskie ceny, atrakcyjne dla klienta.

Oferta promocyjna ważna do wyczerpania zapasu.

Drzwiczki  stalowe  mają  tą  przewagę  nad  żeliwnymi,  że  oszczędza  się  czas  i 
pieniądze, ponieważ nie trzeba ich obrabiać przy montowaniu. Drzwiczki stalowe są od 
razu gotowe do montażu. Żeliwo charakteryzuje się kruchością. To sprawia, że wszelkie 
ewentualne uszkodzenia będą występować w postaci pęknięć, a nie odkształceń jak w 
przypadku  stali.  Stal  pod  tym  względem  jest  materiałem  trwalszym.  Osłona 
antynagrzaniowa dodatkowo zabezpiecza przed nagrzewaniem się drzwiczek.  

 Współpracujemy z wieloma zakładami kotlarskimi, które całkowicie zaopatrują się u 
nas w części pieców C.O. (kotłów C.O.). Posiadamy wieloletnie doświadczenie produkcyjne, 
usługowe,  inżynierskie,  zaplecze  techniczne,  projektowe,  transportowe,  niezbędny  park 
maszynowy i  wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia nam samowystarczalność w 
produkcji i usługach. 

Nasza  historia  sięga  połowy  lat  80-tych,  ubiegłego  wieku,  kiedy  to  powstał 
prowadzony przez mego ojca Jana Jasiukiewicza Zakład Ślusarski.

Właścicielem firmy jest magister inżynier mechanik Daniel Jasiukiewicz, posiadający 
wiedzę i doświadczenie: w projektowaniu inżynierskim, w produkcji i wykorzystywanej w 
niej technologii, handlowe, z zakresu tworzyw sztucznych i ich przetwarzania.
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 Nasze produkty cechują profesjonalność wykonania, funkcjonalność i wytrzymałość 
potwierdzone wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i eksploatacyjnym. Jesteśmy znani 
z  terminowości  zleceń  i  konkurencyjnych  cen.  Nasi  klienci  doceniają  nas  również  za 
elastyczność  w dostosowaniu się do ich potrzeb produkcyjnych i usługowych np. poprzez 
wykonywanie elementów do nietypowych pieców C.O (kotłów C.O.). 

 Oferujemy  także  usługi  produkcyjne  na  maszynach  i  usługi  inżynierskie  m.in. 
projektowanie  i  wykonywanie  dokumentacji  technicznej  pieców C.O (kotłów C.O.)  i  ich 
elementów.

Współpracujemy  zarówno  z  przedsiębiorstwami  jak  i  klientami  indywidualnymi, 
osobami fizycznymi.

Oferujemy współpracę stałą i dorywczą gdy zachodzi potrzeba wspomożenia Państwa 
mocy przerobowej, deficytu: maszyn, programów do projektowania, zaplecza technicznego i 
transportowego, kadry pracowników fizycznych i inżynierów. 

W ofercie przedstawiamy Państwu przykłady naszych standardowych produktów, w 
których zastosowaliśmy nasze rozwiązania techniczne.  Państwo możecie zaopatrzyć  się w 
nasze produkty, lub zlecić nam produkcję elementów wg Państwa życzenia (np. zmienimy 
lub dostosujemy nasze konstrukcje pod Państwa produkty - kotły), rozwiązań i specyfikacji 
(m.in. wymiarowej). Posiadamy kadrę inżynierską która jest do Państwa dyspozycji.

Przyjmujemy zlecenia  na:  usługi  produkcyjne  (m.in.  produkcję i  montaż  różnych 
wyrobów metalowych np.: elementów (części): maszyn, urządzeń, kotłów C.O. m.in. osłon, 
obudów;  infrastruktury  miasta  np.  koszy,  pojemników,  wygrodzeń;  mebli;  itp.);  wyroby, 
prace, usługi ślusarskie  (m.in.  produkcję i montaż metalowych np. stalowych:  ogrodzeń, 
wygrodzeń,  bram,  furtek,  drzwi,  krat,  balustrad,  poręczy,  okiennic,  obróbek blacharskich, 
itp.);  produkcję  i  montaż  konstrukcji  metalowych  i  ich  części  (np.  pod  reklamy, 
przyczepki,  maszyny,  urządzenia,  meble,  lekkie  konstrukcje  budowlane  np.:  wiaty, 
zadaszenia,  garaże,  itd.);  obróbkę,  spajanie  i  malowanie  metali  (m.in.  cięcie,  gięcie, 
spawanie,  toczenie,  itp.);  usługi:  montażowe, demontażowe, naprawcze,  konserwacyjne 
(m.in.  metalowych  wyrobów,  wyrobów  ślusarskich,  maszyn,  urządzeń,  sprzętu  i 
wyposażenia, konstrukcji metalowych, itd.);  usługi: transportowe, inżynierskie, doradcze, 
marketingowe i handlowe. Wykonujemy na życzenie klienta, produkt, usługę kompleksowo 
z  zaprojektowaniem,  zrobieniem  dokumentacji  technicznej,  handlowej,  wykonaniem, 
dostarczeniem i montażem u klienta. Staramy się na bieżąco wzbogacać nasz park maszyn i 
możliwości usługowe. Współpracujemy także z podwykonawcami w razie braku możliwości 
wykonania przez nas danego zlecenia. Podejmujemy się więc, w miarę możliwości każdego 
zlecenia,  dzięki  naszej  wiedzy,  doświadczeniu,  parku  maszyn,  rozległym  kontaktom  i 
współpracą z podwykonawcami. 

Usprawniamy działanie, prowadzenie, produkcję i sprzedaż w zakładach i u klientów 
poprzez nową jakość proponowanych przez nas usług na rynku: usług inżynierskich „inżynier 
do wynajęcia”.  Przyjmujemy i realizujemy wszelkie inżynierskie zlecenia, które wymagają 
fachowej  wiedzy,  umiejętności,  maszyn,  narzędzi  pomiarowych  i  programów 
komputerowych.  Dzięki  temu  klienci  mogą  podejmować  zlecenia,  których  wcześniej  nie 
mogli  brać  ze  względu  na  ww.  deficyty.  Usprawniamy  także  prowadzenie  produkcji  i 
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sprzedaż  poprzez  wykonanie  profesjonalnej  dokumentacji:  projektowej,  wykonawczej, 
technologicznej, montażowej, kontroli jakości, techniczno-handlowej. 

Koszt robót ustalamy indywidualnie w zależności od zlecenia.

Referencje: 28 lat na rynku, wielu klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstwa 
m.in. zakłady: kotlarskie, przemysłowe, przetwórcze, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy 
budowlane, zakłady poligraficzne, huty itd.

Po  zapoznaniu  się  z  ofertą  przedstawioną  poniżej  prosimy  o  kontakt  w  celu:  złożenia 
zamówienia,  w  razie  jakichkolwiek  pytań  i  oferty  cenowej  lub  w  celu  umówienia  się  z 
naszym  przedstawicielem.  Zapraszamy  do  obejrzenia  naszej  strony  internetowej 
www.metalprojekt.pl     

Drzwiczki stalowe promocyjne

Wersja I z „odblaskiem” – dodatkową osłoną antynagrzaniową. 

Drzwiczki dolne z klapką uchylną
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Drzwiczki dolne bez klapki uchylnej
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Drzwiczki górne
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Wymiary i ceny promocyjne kompletów standardowych drzwiczek

Rodzaj drzwiczek Wymiary ramki 
[mm]

Wymiary paska 
ramki [mm]

Cena netto kompletu 
(dolne + górne) 

drzwiczek
[zł/kpl.]

Wersja I
Dolne duże 300x300 75x4

50Górne duże 240x300 75x4
Dolne małe 230x280 75x4
Górne małe 230x200 75x4

Promocja ważna do wyczerpania zapasu drzwiczek.

Budowa promocyjnych drzwiczek:
Drzwiczki wykonane są z blachy czarnej, zewnątrz ǂ 2 mm, wewnątrz  ǂ 2,5 mm, ramka ǂ 4,0 

mm.

Drzwiczki są w wersji na sznur.

Drzwiczki górne otwierają się do góry.

Drzwiczki dolne otwierają się na bok (na prawą stronę).

Drzwiczki dolne są w wersji z klapką uchylną lub bez klapki uchylnej.

Z poważaniem
mgr inż. mechanik Daniel Jasiukiewicz
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