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2 0 L AT D O Ś W I A D C Z E N I A
Firma Wamet działa na rynku europejskim od 1998 roku. Dwie dekady
w branży pozwoliło nam zdobyć doświadczenie, które zaowocowało nie tylko najwyższą jakością oferowanych produktów, ale również setkami zadowolonych klientów w całej Europie.

S Z E R O K A O F E R TA
Współdziałamy praktycznie ze wszystkimi branżami na rynku, od rolnictwa,
poprzez przemysł wydobywczy, po metalurgię i budownictwo. Dzięki temu
doskonale znamy potrzeby naszych kontrahentów i możemy zaoferować im
kompleksowe rozwiązania w zakresie przenoszenia napędu.

NA JNOWSZA TECHNOLOGIA
Współpraca z największymi producentami systemów przenoszenia napędu to dostęp do najnowszych i najefektywniejszych technologii. Wybierając
więc produkty z oferty Wamet masz pewność, że sięgasz po rozwiązania,
które sprawdzą się nie tylko dziś, ale jutro i w przyszłości.

O FIRMIE

Firma WAMET
to dwie dekady
doświadczenia.
Od początku naszej działalności specjalizujemy się
w zaopatrzeniu przemysłu w elementy przenoszenia napędu
na potrzeby produkcji, remontów i utrzymania ruchu.
Szeroki asortyment dostępny z magazynu, rzetelność i kadra doświadczonych
fachowców pozwoliły nam pozyskać licznych odbiorców w kraju i za granicą.
Długoletnia działalność stała się dla nas siłą napędową ukierunkowaną na
ciągły wzrost poziomu satysfakcji klienta. Stale poszerzamy asortyment,
wprowadzamy nowe i przede wszystkim innowacyjne rozwiązania oraz
współdziałamy z największymi producentami, by móc zaoferować swoim
kontrahentom najwyższą jakość świadczonych usług i towarów.
Oprócz klasycznych zamówień, dla różnych gałęzi przemysłu, realizujemy
również specjalistyczne zlecenia indywidualne, dostosowane do poszczególnych urządzeń i rozwiązań wykorzystywanych przez kontrahenta. Nasi
eksperci, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bardzo dużej wiedzy fachowej, dokonują odpowiednich pomiarów i analiz, tak by nowe elementy były
w 100% dopasowane do projektu nabywcy.

ZA PRASZA M Y D O WS PÓ ŁP RACY
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DYSTRYBUCJA

Dystrybucja
Szeroki asortyment wraz z bogatymi zasobami
magazynowymi pozwalają nam szybko i efektywnie
zapewnić przedsiębiorstwu niezbędne elementy przenoszenia
napędu na potrzeby produkcji, remontów i utrzymania ruchu.
Doskonałe systemy zarządzania bazą danych i stanem magazynowym
w
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najbardziej

rozbudowanych zamówień. Zlecenia otrzymane do godziny 14 wysyłamy
kurierem jeszcze tego samego dnia, by zredukować przestoje w firmie klienta
spowodowane ewentualną awarią lub zużyciem sprzętu.
By ułatwić dostęp do oferowanej przez nas bazy produktowej zapewniamy
pełne wsparcie naszych ekspertów, którzy doradzą i zaproponują najlepsze
rozwiązania zarówno w naszej siedzibie, jak i telefonicznie czy e-mailowo.
Ponadto, nasza hurtownia oferuje szeroką sieć dystrybucji na terenie całego
kraju w oparciu o placówki terenowe.

O F E R TA

Szeroki asortyment
W ofercie Wamet znajdziesz szeroki asortyment ele-

metalurgia, rolnictwo, przemysł chemiczny, papierniczy,

mentów przeniesienia napędu od wiodących produ-

a także kolejowy i spożywczy.

centów. Jesteśmy autoryzowanymi przedstawicielami
tak znamienitych marek jak: NTN, SNR, ZKL GROUP,

Cechą charakterystyczną naszego asortymentu jest do-

LDK BEARINGS.

skonała jakość wykonania i wyjątkowa wytrzymałość,
dzięki której zyskaliśmy wielu oddanych klientów w całej

Wśród oferowanych przez nas produktów znajdziesz:

Europie.

łożyska kulkowe, łożyska baryłkowe, łożyska stożkowe,
igiełkowe, walcowe, sprzęgła jednokierunkowe, łożyska

Eksperci z firmy Wamet, dzięki wieloletniemu doświad-

ślizgowe, tuleje łożyskowe, oprawy łożyskowe dzielone,

czeniu pomogą dobrać idealne rozwiązania techniczne

smary, kleje, narzędzia i wiele innych.

do używanego sprzętu, zapewniając dzięki temu niezawodne, sprawne działanie przez lata.

Wszystkie produkty są przygotowane z myślą o najbardziej wymagających branżach, takich jak górnictwo,
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NASZE PRODUKTY

ŁOŻ YSKA

kulkowe zwykłe

ŁOŻYSKA

kulkowe skośne

ŁOŻ YSKA

wysokoobrotowe

ŁOŻYSKA

walcowe

ŁOŻ YSKA

stożkowe
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NASZE PRODUKTY

ŁOŻ YSKA

kulkowe wzdłużne

ŁOŻYSKA

kulkowe wahliwe

ŁOŻ YSKA

baryłkowe

ŁOŻYSKA

walcowe wzdłużne

ŁOŻ YSKA

miniaturowe
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NASZE PRODUKTY

ŁOŻ YSKA

wysokotemperaturowe

ŁOŻYSKA

samonastawne

ŁOŻ YSKA

przegubowe

GŁÓWK I

cięgieł

T U L E JE

ślizgowe
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NASZE PRODUKTY

ŁOŻ YSKA

igiełkowe

ZŁOŻE N IA

igiełkowe

EL EM ENT Y

toczne

GŁÓWK I

cięgieł nierdzewne

Z ESPOŁY

łożyskowe
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NASZE PRODUKTY

Z ESPOŁY

łożyskowe
termoplastyczne

O PRAW Y

łożyskowe

WÓZ K I

liniowe

TULE JE

liniowe

AKC ESOR IA

łożyskowe
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NASZE PRODUKTY

Z ESPOŁY

łożyskowe
nierdzewne

CH E MIA

techniczna

P ROWADNIC E

liniowe

PASY

napędowe

NARZ ĘDZ IA

do obsługi łożysk
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J e steś my a u t o r yzowanym p r ze d st a wi ci e l e m m a re k :

Ws p ó ł p ra cu j e m y równi eż z:

WAMET.com Sp. z o.o.
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno, Polska
NIP: PL5761476368, REGON: 532434554

+48 34 358 42 33

+48 34 358 45 04

info@wamet.com
www.wamet.com

