O nas

Firma OCTOPUS powstała w roku 2009 początkowo prowadzona w trzech branżach/nurtach
rozwojowych: Spawanie plastiku, Poligrafia, Komputery. Obręb każdej z branż, był nam znany
już znacznie wcześniej ze szkoły, zainteresowań, hobby i zgłębiania każdego z tematów
odrębnie. Dysponując już pewnymi środkami do otwarcia firmy, zdecydowaliśmy się na ten krok,
zakupując pierwsze maszyny do wykonywania każdej z technologii m.in. spawarki, ploter,
maszyny do obróbki. Początkowo działalność była skupiona wokół usług spawania tworzyw
oraz minii poligrafii (wykonywanie naklejek, wizytówek, naszywek, koszulek z nadrukami,
regeneracją tuszy i tonerów do drukarek) oraz serwisu komputerów, sprzedaży akcesoriów i
podzespołów komputerowych. Obecnie jednak trend, który już trwa nieprzerwanie od 2011 roku
koncentruje głównie firmę wokół spawalnictwa tworzyw sztucznych i rozwijaniu tej właśnie
gałęzi. Ze względu na dogłębne przestudiowanie tego zagadnienia, bogatego doświadczenia w
branży, oraz dzięki kredytowi zaufania klientów indywidualnych jak i firm i instytucji, firma może
się rozwijać i być liderem na rynku tego typu usług. Kapitał firmy jest od samego początku w
100 % Polski. Firma działa przede wszystkim, jako Serwis spawalniczy, a więc głównie naprawy
uszkodzeń mechanicznych materiałów z tworzyw sztucznych
(elastomery,duroplasty,termoplasty),są w zakresie naszego działania, podejmujemy również
tematy związane z konstrukcjami nowych elementów z użyciem technologii łączenia tworzyw.
Firma od 2013 roku wprowadziła inne technologie poza podstawową spawania należą do nich:
klejenie, zgrzewanie, łączenie mechaniczne za pomocą nitów stalowych,nitów
aluminiowych,połączenia śrubowe,giętkie połączenia opaskowe .Studiowany jest obszar
łączenia materiałów o strukturze włóknistej. Poza wyżej wymienionymi technologiami stosujemy
technologie pomocnicze dodatkowe, czyli cięcie, gięcie, frezowanie, toczenie,wiercenie. Dla
technologii związanych z tworzywami sztucznymi od 2011 roku jest udostępniona usługa typu
"EXPRESS", a to oznacza bardzo szybkie wykonanie usługi na najwyższym poziomie
jakościowym, z gwarancją na złącze. To czyni naszą firmę jedną z wiodących na rynku, w
szczególności dla wymagających branż typu Przemysł i Motoryzacja, gdzie czas realizacji ma
duże znaczenie. Kwalifikujemy się do firm strategicznych i bezpieczeństwa energetycznego w
naszym rejonie, odnośnie technologii spawania tworzyw sztucznych. Nie bez znaczenia,
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pozostaje również nasza lokalizacja na Śląsku, w rejonie najbardziej zurbanizowanym i
uprzemysłowionym w kraju, przy szlaku dróg kierunku północ-południe, wschód-zachód. Firma
od drugiej połowy 2012 roku w zakresie miękkich tworzyw sztucznych zaczęła oferować
zgrzewanie. Zgrzewaniu podlegają materiały: miękkie PVC stosowane na banery , plandeki
samochodów ciężarowych i inne miękkie materiały TPO, EPDM. Oferujemy naprawy bieżące
plandek, łatanie dziur w namiotach i przedmiotach dmuchanych / pompowanych. Od 2014 roku
w firmie są dostępne również technologie spawania TIG i MMA stali ( czarne, nierdzewne ) oraz
aluminium. Są to usługi pomocnicze, które w swoim tempie też się rozwijają. W 2017 roku
planowane zrealizowanie usług jako "EXPRESS". Tymczasem spawanie aluminium i stali
wykonujemy z pewnym poślizgiem 1-5 dni.

Geneza nazwy "OCTOPUS" : Początkowo nazwa, była związana bezpośrednio z polityką firmy.
Miała ona symbolizować rozwój wielu branż/kierunków, a koncentrować się w jednej firmie
"mózgu" stąd Ośmiornica jako zbliżona do tej koncepcji, stała się maskotką firmy i jej nazwą. Z
biegiem lat jednak branża Spawalnicza została tą główną, a teraz jej osiem "odnóży" są
technologiami pomocniczymi: Klejenie, Zgrzewanie, Nitowanie, Śrubowanie, Cięcie,
Frezowanie, Toczenie i Gięcie.

2/2

