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O Firmie

Firma Produkcyjno Usługowa ELEKTRO PROCES Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem 
oferującym kompleksową realizację prac elektroenergetycznych. 

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierską 
oraz doświadczony zespół pracowniczy -  zarów-
no w pracowni projektowej,  dziale produkcji 
urządzeń oraz montażu.

Spółka ELEKTRO PROCES świadczy usługi na te -
renie całego kraju. Naszym klientom, którymi są 
Inwestorzy Publiczni oraz Inwestorzy Prywatni 
krajowi i  zagraniczni,  proponujemy wszechstron-
ną, adekwatną do stawianych wymagań i  oczeki-
wań usługę.
Zapraszam do wspólnej realizacji  kolejnych 
przedsięwzięć.

Tadeusz Osuszek
Prezes Zarządu 

Naszą misją jest prowadzenie działalności gospodarczej opartej na silnych podsta-
wach ekonomicznych oraz technicznych. Budując właściwe relacje z partnerami 
biznesowymi działamy zgodnie z najwyższymi standardami - fachowo i rzetelnie, 
mając na względzie profesjonalizm, odpowiednią jakość naszych usług oraz bez-
pieczeństwo pracy na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
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ElEktrO PrOcEs sP. z O.O.
Spółka rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku, natomiast od 11.03.2000 roku firma 
funkcjonuję pod nazwą - Firma Produkcyjno Usługowa „ELEKTRO PROCES” Sp. z o.o.  
Siedziba firmy mieści się w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 28.

Świadczymy usługi doradcze i konsultacje projektowe, 

posiadamy w pełni skomputeryzowane pracownie pro-

jektowe oraz halę i warsztat do prefabrykacji rozdzielnic 

elektrycznych. Zatrudniamy pracowników o wysokich 

kwalifikacjach, bogatym doświadczeniu zawodowym  

w tym także młodą i zdolną kadrę techniczną z wyższym 

wykształceniem.

Spółka ELEKTRO PROCES współpracuje z wieloma inwe-

storami krajowymi i zagranicznymi. W 2000 roku  uzyska-

ła status partnera firmy Schneider Electric. W roku 2009 

otrzymaliśmy certyfikat partnera firmy Moeller Electric.

Podejmujemy się zadań trudnych i nowatorskich. Oferta firmy skierowana jest głównie do firm, przedsiębiorstw, in-

stytucji i organizacji, które potrzebują zaprojektować i zbudować wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne i elektro-

energetyczne w nowo powstałych obiektach lub przeprowadzić modernizację już istniejących instalacji, jak również 

wdrożenia odznaczające się wysoką jakością i profesjonalizmem.

Partner:

Oferujemy kompleksową obsługę klienta w zakresie:

 •	 instalacji	elektrycznych	

	 	 i	elektroenergetycznych

	 •	 okablowania	strukturalnego

	 •	 instalacji	AKPiA

	 •	 instalacji	słaboprądowych	

	 •	 prefabrykacja	rozdzielnic	

	 	 i	urządzeń	elektroenergetycznych

	 •		 prac	projektowych

Firma Elektro Proces Sp. z o.o. projektuje i realizuje 

kompletne instalacje elektryczne i oświetleniowe w bu-

dynkach biurowych, hotelach, hipermarketach, obiektach 

przemysłowych, kotłowniach, wymiennikowniach ciepła, 

oraz stadionach, halach sportowych i lodowiskach. 

Wszystkie instalacje elektryczne realizujemy własnym 

personelem z kilkunastoletnim doświadczeniem zdoby-

tym w kraju i za granicą.
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Firma specjalizuje się w w ykony waniu następując ych instalacji:

elektrycznych•	

elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia•	

okablowania strukturalnego (instalacje telefoniczne i komputerowe)•	

instalacji słaboprądowych (nagłośnienie - DSR, DSO, sygnalizacja pożaru SAP, napadu i włamania  •	

SSWiN, monitoringu wizyjnego - CCTV)

instalacji AKPiA •	

oraz prefabr yk acji  rozdzielnic typu:

•	 SCHNEIDER	ELECTRIC

MOELLER •	

•	 RITTAL

•	 SAREL

•	 HAGER

•	 ABB

•	 SCHRACk

Oferta

Zarząd Spółki jako główne atuty swoich pracowników po-

strzega:  kwalifikacje, wiedzę oraz zaangażowanie w roz-

wój firmy. Nasz zespół cechuje doświadczenie, rzetelność 

i odpowiedzialność w każdym działaniu. 

Zarówno kadra kierownicza jak i inżynierska  korzysta ze 

szkoleń wewnętrznych, a także specjalistycznych szkoleń 

zewnętrznych zgodnych z profilem stanowiskowym.

Zamierzone efekty opieramy na właściwym doborze ka-

dry naszej firmy. 
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Pracownia projektowa

Biuro Projektów firmy ELEKTRO PROCES to nowoczesny i elastyczny zespół projektantów, 
który w ramach świadczonych usług projektowych oferuje pełny zakres prac, obejmujący 
w szczególności:

•	 opracowanie	harmonogramu	realizacji	na	tle	całego	zadania	inwestycyjnego

•	 opracowanie	kosztorysów

•	 inwentaryzację	obiektów

•	 opracowanie	dokumentacji	warsztatowej	urządzeń	prefabrykowanych	w	dziale	prefabrykacji

 (rozdzielnice, skrzynki, pulpity, stojaki, tablice, baterie kondensatorów itp.)

•	 uzgodnienia	dotyczące	szczegółów	realizacji	z	biurami	architektonicznymi,	technologicznymi

 i inwestorami

•	 pełen	zakres	prac	projektowych:	od	koncepcji	projektowych	poprzez	projekt	budowlany,	

 projekt przetargowy, projekt wykonawczy po dokumentacje powykonawczą

Dział  Prefabr yk acji  Urządzeń prowadzi działalność produkc yjną szaf i  ta-
blic  rozdzielcz ych niskiego napięcia.  Prawidłową realizacją zadań na k aż-
dym etapie prac zajmuje się w ykwalifikowana k adra inż yniersk a oraz w y-
szkoleni i  doświadczeni elektromonterz y.

Prefabrykacja rozdzielnic

Wykonujemy:
rozdzielnice elektryczne do 4000A•	

szafy automatyki i pulpity sterownicze•	

systemy kompensacji mocy biernej•	

układy pomiarowe•	

systemy monitoringu rozdzielnic•	

układy automatyki SZR•	

Oferujemy:
projektowanie, wsparcie projektowe•	

 i doradztwo techniczne

kompletne dostawy rozdzielnic•	

montaż urządzeń rozdzielczych•	

przeglądy i remonty•	

modernizacje, eksploatacje•	

rozruch, szkolenia etc.•	
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Partner:
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realizacje
Klientami firmy ELEKTRO PROCES są przedsiębiorstwa reprezentujące różne sekto-
ry gospodarki, jak również organizacje i instytucje państwowe oraz edukacyjne.

Umiejętność tworzenia nowych, zindywidualizowanych rozwiązań uważamy za naszą największą siłę. Naszym 

priorytetem jest zadowolenie klienta, a sukcesem jego poczucie komfortu. Spośród wielu zrealizowanych przez 

nas obiektów, pragniemy przedstawić kilka ważniejszych.

Budynki biurowe: 
Budynek	biurowy	VATTENFALL	-	Gliwice•	

CRACIVIA	BUSINESS	CENTER	-	kraków•	

GTC	-	kraków•	

PARk	TECHNOLOGICZNY	-	kraków•	

Budynek	Biurowy	ATLAS	-	Dąbrowa	Górnicza	•	

Budynek	biurowy	Firmy	NOVMAR	-	kraków•	

Zakłady produkcyjne: 
HUTA	ŁABĘDY	-	Gliwice•	

STALOPRODUkT	-	Bochnia•	

MAN - Niepołomice• 	

ELEC TROLUX - Siewierz• 	

WETZEL - Duchnów • 	

PHILIP	MORRIS	- 	kraków•	

SCHNEIDER	ELECTRIC	-	Bukowno•	

MOTOROLA - Kraków• 	

CENTRUM	LOGISTYkI	GEANT	-	Legionowo,	Stryków•	

LOREAL - Pruszków• 	

Budynki mieszkalne i hotele: 
SALWATOR TOWER - Kraków• 	

HOTEL	IBIS	EST	-	Warszawa	•	

DOM	POMOCY	SPOŁECZNEJ	- 	kraków•	
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Galerie Handlowe i hipermarkety: 
CENTRUM	HANDLOWE	GALERIA	JASTRZĘBIE	ZDRÓJ	•	

GALERIA	HANDLOWA	WISŁA	PŁOCk•	

GALERIA	HANDLOWA	NIVA	-	Oświęcim	•	

GALERIA	OSTROWIEC	-	Ostrowiec	Świętokrzyski•	

GEANT	-	kraków,	katowice,	Warszawa	•	

GALERIA	HANDLOWA	kAZIMIERZ	-	kraków•	

PAWILON	MEBLOWY	AGATA	-	Gdańsk,	katowice,	Szczecin,	Warszawa•	

ZŁOTE	TARASY	-	Warszawa•	

HYPERNOVA	-	Bydgoszcz,	Łódź,	kraków,	Poznań•	

GALERIA	HANDLOWA	PLAZA	-	kraków•	

TESCO	-	Ostrowiec,	Hrubieszów•	

Uczelnie i obiekty medyczne: 
AkADEMIA	GÓRNICZO	HUTNICZA	-	kraków•	

POLITECHNIkA	kRAkOWSkA	-	kraków•	

AkADEMIA	SZTUk	PIĘkNYCH	-	kraków•	

PROVITA - Katowice•	

SZPITAL	ONkOLOGICZNY	-	kraków•	

Obiekty sportowe: 
Stadion	WISŁY	kRAkÓW	-	trybuna	południowa	i	północna•	

Budynek	medialny	-	Stadion	WISŁY	kRAkÓW•	

Stadion	kS	PODHALE	-	Nowy	Targ•	

Hala	sportowa	UNIA	TARNÓW	-	Tarnów•	

Stadion Zimowy - Sosnowiec, Tychy•	
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F.P.U. ELEKTRO PROCES Sp. z o.o.
ul.	Ciepłownicza	28
31-587	Kraków
tel./fax:	+48	12	686	12	80
tel./fax:	+48	12	686	12	81
tel./fax:	+48	12	686	20	06
e-mail:	biuro@elektroproces.pl

www.elektroproces.pl

ELEKTROPROCESS Sp. z o.o.
ul.	Barbary	21
40-053	Katowice
tel./fax:	+48	32	781	30	71
e-mail:	biuro.eps@elektroproces.pl


