
Producent elementów złącznych z mosiądzu oraz filtrów
Producent kontraktowy w ramach usługowej produkcji zleconej
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- elementy złączne z mosiądzu stosowane w armaturze                  
centralnego ogrzewania

- elementy złączne stosowane w instalacjach wysokiego 
ciśnienia gazów propan - butan i CNG

- zespoły filtracyjne i wkłady z materiałów typu bulpren, papier,
poliester i włókno szklane 

- produkcja na maszynach tokarskich i frezarskich CNC z 
mosiądzu, aluminium, stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnej

 oraz tworzyw sztucznych
- produkcja elementów odkuwanych z mosiądzu
- produkcja elementów odlewanych z mosiądzu
- możliwość produkcji dużych serii

Firma Rodzinna 
30 lat na rynku

Zakres działalności

Produkcja wyrobów własnych

Usługowa produkcja zlecona



Struktura Firmy

Zarząd

Kontrola jakości

Dział sprzedaży

Dział  R&D

Dział zakupów 

Pełnomocnik 
ds. zarządzania jakością

Kierownik
Dział techniczny

Dział obróbki
skrawaniem

Dział ekonomiczno
administracyjny

Biuro techniczne

Dział produkcji
filtrów

Biuro konstrukcyjne

Liczba zatrudnionych 2018 roku - 65 pracowników

Dział utrzymania
ruchu



ISO 9001:2015 IATF 16949ISO 14001:2015

Zakres certyfikatów: 
projektowanie filtrów LPG i CNG, projektowanie obróbki skrawaniem metalu oraz handel filtrami 
i akcesoriami LPG, CNG i wyrobami wytwarzanymi w procesie obróbki skrawaniem metalu. 



Posiadamy 14 patentów i wzorów przemysłowych

Produkty stosowane w instalacjach Propan- Butan oraz CNG spełniają wymagania 
Regulaminów R67.01 oraz R110



Współpracujemy z partenrami z ponad 
40 krajów i ciągle powiększamy grono 
naszych odbiorców.

Jesteśmy obecni na wszystkich 
kontynentach a nasze działania 
zmierzają przede wszystkim do rozwoju 
eksportu.

Budujemy stałe i długoterminowe relacje 
z poszanowaniem zasad etyki 
i uczciwości biznesowej.

Ciężką i uczciwą pracą zdobywamy  
zaufanie które jest podstawą współpracy 
B2B w zakresie marek własnych klienta 
jak również własnego asortymentu 
handlowego.  

Figas Peru
ACT Expo USA

Gassuf Russia
Altfuels Mexico
GasDays Warsaw

TARGI
2018



Nasze możliwości technologiczne:

- toczenie CNC z prętów fi65 mm i   
  długości detalu do 550 mm 
- frezowanie CNC dla przestrzeni 

roboczej o wymiarach 1200x600x500 
- obróbka wibrościerna (trowalizacja)
- mycie ultradźwiękowe 
- znakowanie laserowe
- gwintowanie 
- wiercenie 
- cięcie 

Produkcja wyrobów
mosiężnych, aluminiowych, 
stalowych oraz z tworzyw sztucznych



Współczynnik 
zatrudnienia

Nasze zasoby produkcyjne:

- automatyczne, wysokowydajne
centra obróbcze CNC tokarskie 
z podajnikami prętów i frezarskie 
z precyzyjną sondą pomiarową 

 
- urządzenia do obróbki wibrościernej 
- gwinciarki elektroniczne 
- wiertarki automatyczne
- myjnie ultradźwiękowe 
- znakowarka laserowa
- piły automatyczne 
- prasy hydrauliczne 



Współczynnik 
zatrudnienia

Posiadamy rozbudowaną linię montażową, 
pozwalającą na wysokowydajną oraz 
wielkoseryjną produkcję filtrów. 

Nasze zasoby produkcyjne: 

- pneumatyczne dyspensery kleju  
- stanowiska do wykonywania  prób

szczelności
- urządzenia do nakładania o-ringów
- automatyczne automaty pakujące
- półautomatyczne prasy  
- urządzenia do znakowania tampodrukiem  

Produkcja Filtrów



Nasze filtry spełniają wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa poprzez:

- ręczną kontrolę jakości według 
metody Poka Yoke

- użycie do produkcji 
komponentów najwyższej jakości

- stały nadzór naszej firmy 
przez Polski Urząd Transportowego 
Dozoru Technicznego TDT

- okresowe audyty jednostek 
certyfikujących TÜV SÜD i TÜV 
Rheinland

- audyty naszych Kontrahentów



W naszych zasobach posiadamy również: 

- znakowarkę laserową pozwalającą nadać 
indywidualny charakter produktowi

- urządzenie obróbki wibrościernej, detale 
zyskują gładsze powierzchnie i łagodne 
krawędzie

- myjnię ultradźwiękową, detale są czyste 
i gotowe do procesu montażu



W 2016 roku zrealizowaliśmy Projekt Strategii CSR wspierany przez  
Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej

Odpowiedzialna

STRONA
BIZNESU

Zarząd Certools uważa, że przedsiębiorstwo to nie 
tylko generowanie zysku, ale i oddziaływanie na 
dobrostan lokalnej społeczności i współtworzenie 
zrównoważonego rozwoju naszego miasta.

Bycie odpowiedzialnym w biznesie to nie tylko 
spełnianie wszystkich wymogów formalnych 
i prawnych, ale także inwestycje w zasoby ludzkie, w 
ochronę środowiska oraz budowanie relacji 
z lokalną społecznością. Wydatki tego rodzaju, 
podobnie jak w przypadku zarządzania jakością, 
traktujemy nie jako koszt ale inwestycję.



Certools sp. j.
Wspólna 23 B I 95-200 Pabianice I POLAND

tel. +48 42 227 07 57
email: certools@certools.pl
www.certools.pl
www.certools-usa.com

Zapraszamy do współpracy
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