
  



  

O Firmie

Firma PIO-MONT została założona w 1991r.
Zajmujemy się produkcją i montażem wyrobów głównie 
ze stali kwasoodpornych i nierdzewnej takich jak: 
barierki,balustrady,itp.

       Wysokiej klasy sprzęt spawalniczy, materiały 
obróbcze oraz wyspecjalizowana i doświadczona kadra 
pracownicza naszej firmy gwarantuje fachową 
obsługę,doradztwo oraz najwyższą jakość i terminowość 
wykonywanych usług.



  

O Firmie
Do wykonywania konstrukcji stosujemy atestowane 
materiały, z których wytwarzane są wszystkie nasze 
produkty, przez co są one trwałe i charakteryzują się 
wysoką odpornością na czynniki chemiczne i 
atmosferyczne.

       Oprócz typowych rozwiązań realizujemy 
indywidualne projekty architektów i zleceniodawców.
Przy realizacji zamówień wymagających łączenia stali ze 
szkłem lub z drewnem współpracujemy z 
doświadczonymi firmami.



  

Usługi
Nasz główny profil produkcji to:

    * pochwyty
    * balustrady przemysłowe
    * balustrady tarasowe
    * balustrady balkonowe
    * balustrady schodowe
    * regały
    * stoły
    * nietypowe konstrukcje wg projektu
    * wykończenia powierzchni polerowane lub szlifowane



  

Prezentacja balustrad
Balustrady wewnętrzne – stal nierdzewna łączona z drewnem



  

Prezentacja balustrad
Balustrady wewnętrzne – stal nierdzewna łączona ze szkłem



  

Prezentacja balustrad
Balustrady zewnętrzne



  

Nasi Kontrahenci
Do szerokiej grupy naszych zadowolonych klientów 
należą:

    * Akademia Piekarska Ireks Prokopowicz
    * Bank Spółdzielczy w Wieniawie
    * Firma AKO Grójec
    * Politechnika Radomska - Rektorat
    * Serwis Wdowczyk
    * Szkoła inżynierska
    * Szpital i przychodnia w Nowym Mieście



  

Nasze Realizacje

    * Akademia Piekarska Ireks Prokopowicz



  

Nasze Realizacje

    * Bank Spółdzielczy w Wieniawie



  

Nasze Realizacje

    * Firma AKO Grójec
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Nasze Realizacje

    * Serwis Wdowczyk



  

Nasze Realizacje

    * Szkoła inżynierska



  

Nasze Realizacje

    * Szpital i przychodnia w Nowym Mieście



  

    * „Teatralna” - Restauracja



  

Referencje

    * IREKS Prokopowicz

Z poczuciem dużej 
odpowiedzialności polecam firmę 
PIO-MONT - Sławomir Piorun
producenta  wyrobów ze stali 
kwasoodpornej, nierdzewnej 
i czarnej. 
Wacyn 98, 26-600 Radom



  

Referencje
   
* Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nowym Mieście

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście 
nad Pilicą informuje że firmę  
PIO-MONT - Sławomir Piorun
producenta  wyrobów ze stali 
kwasoodpornej i nierdzewnej 
z Wacyna poznaliśmy jako solidnego 
i odpowiedzialnego partnera.



  

Referencje
   
* Delta Plus Security

Firma PIO-MONT - Sławomir 
Piorun jest solidnym 
i kompetentnym partnerem dbającym 
o terminowość wykonywanych usług 
i w sposób należyty dotrzymuje 
harmonogramu robót co jest 
niewątpliwą zaletą naszej 
współpracy.



  

Referencje

   
* Mazowieckie Centrum Hodowli 

i Rozrodu Zwierząt

Z poczuciem dużej 
odpowiedzialności polecam firmę 
PIO-MONT - Sławomir Piorun 
- producenta wyrobów ze stali 
kwasoodpornej, nierdzewnej i 
czarnej.



  

Referencje
   

* Restauracja „Teatralna”

Firma PIO-MONT - Sławomir 
Piorun w pełni wywiązuje się z 
powierzonego zadania. Prace 
zostały zrealizowane profesjonalnie 
z należytą starannością 
i w wyznaczonym terminie, przy 
zachowaniu wymaganych 
standardów technologicznych. 



  

Zapraszamy do współpracy

Pozostałe materiały zawarte na stronie internetowej
www.piomont.pl

http://www.piomont.pl/
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