


KIM JESTEŚMY
Firma RSTECHNOLOGY z siedzibą w Jagiełła 323, rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2006r. W ciągu

minionych lat działalności firma nawiązała szereg kontaktów z liczącymi się partnerami w kraju, co
umożliwiło jej ustawiczny rozwój, ugruntowując tym samym silną pozycję na rynku producentów instalacji i

urządzeń technologicznych. Doświadczenie zdobyte w trakcie ponad piętnastoletniej obecności na rynku
oraz wysokie kwalifikacje pracowników sprawiają, że jest ona w stanie sprostać nawet najbardziej

skomplikowanym projektom w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji ze stali
kwasoodpornej węglowej i aluminium. 
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N a s z a  s i e d z i b a



H a l a  p r o d u k c y j n a



05

Prowadzimy ścisłą kooperację z Instal-Inox. Firma ta, z   
siedzibą w Gniewczynie Łańcuckiej 626, rozpoczęła
swoją działalność w maju 2011 r. To specjalistyczna
firma produkcyjna, zajmująca się produkcją
komponentów, instalacji oraz urządzeń
technologicznych.



S i e d z i b a  I n s t a l - I n o x



H a l a  p r o d u k c y j n a  I n s t a l - I n o x
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Posiadamy również swoja siedzibę w Ludwigsburgu
w Niemczech. RS Personal-Dienstleistungen GmbH
zajmuje się zleceniami oraz dba o kontakty na
terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii.
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Dzięki wieloletniej współpracy między firmami
RStechnology, Instal-Inox i Inmet powstał nowy
projekt - INSTEEL. To producent zautomatyzowanych
linii przemysłowych do przetwórstwa blach i taśm.
Posiada KNOW-HOW oraz wykwalifikowaną kadrę,
która swoje doświadczenie zawdzięcza wieloletniej
pracy w firmie Inmet, działającą na rynku maszyn od lat.



H a l a  p r o d u k c y j n a  I N S T E E L



PRZEMYSŁ
CUKIERNICZY 

I CZEKOLADOWY

PRZEMYSŁ
TŁUSZCZOWY 

I MIĘSNY

PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY

I KOSMETYCZNY

PRZEMYSŁ
OWOCOWO-
WARZYWNY

PRZEMYSŁ
ENERGETYCZNY

PRZEMYSŁ
SPIRYTUSOWY

I BROWARNICZY
Zakres
działalności
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Nasza działalność koncentruje się
na kilku segmentach rynku

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
CHEMICZNY

USŁUGI DLA
KLIENTÓW

INDYWIDUALNYCH

PRZEMYSŁ
MLECZARSKI



Oferujemy szeroką gamę urządzeń dla
przemysłu spożywczego. Nasza oferta

nie ogranicza się do samych
produktów: to także kompletne

doradztwo oraz współpraca w doborze
odpowiednich urządzeń do

indywidualnych potrzeb użytkownika.
Zapewniamy rzetelne wykonanie oraz
terminową dostawę. Jesteśmy otwarci

na prace pilotażowe.

Zadania instalacyjne realizowane są
przez fachową ekipę montażystów

posiadających wieloletnią praktykę w
przemyśle spożywczym. Współpraca z

klientem nie kończy się z chwilą
uruchomienia instalacji. Zapewniamy

stały serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny.

Oferujemy komplet usług od projektu, poprzez produkcję do montażu i rozruchu.

PROJEKT
Posiadamy własne biuro

technologiczno-konstrukcyjne
składające się z kadry projektantów.

Przygotowanie projektu
technologicznego wymaga dużego

doświadczenia oraz wiedzy.
Prawidłowe wykonanie projektu jest

podstawą powodzenia w realizacji
inwestycji.

PRODUKCJA MONTAŻ

OFERUJEMY



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ I
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 



15 PROJEKT
Projektowanie jest pierwszym, a jednocześnie

najistotniejszym etapem każdego przedsięwzięcia.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów i jesteśmy w

stanie sprostać nawet najbardziej wymaganym zadaniom.
Realizację wszystkich zleceń poprzedza szczegółowy wywiad,

w trakcie którego pozyskujemy kluczowe informacje,
niezbędne do rzetelnego wykonania zamówienia. Ściśle

współpracujemy z naszymi Partnerami, organizujemy
okresowe spotkania i wideokonferencje, dzięki czemu każdy

kontrahent ma realny wpływ na efekt końcowy inwestycji.



PRODUKCJA
Oferujemy szeroką gamę urządzeń dla przemysłu
spożywczego. Nasza oferta nie ogranicza się do samych
produktów: to także kompletne doradztwo oraz współpraca
w doborze odpowiednich urządzeń do indywidualnych
potrzeb użytkownika. Szybką realizację zleceń umożliwia
również dobrze zaopatrzony magazyn z narzędziami,
armaturą i często używanymi częściami. Zapewniamy
rzetelne wykonanie oraz terminową dostawę. Jesteśmy
otwarci na prace pilotażowe.
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17 MONTAŻ
Zadania instalacyjne realizowane są przez fachową

ekipę montażystów posiadających wieloletnią
praktykę. Współpraca z klientem nie kończy się z chwilą

uruchomienia instalacji. Zapewniamy stały serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.



Bogaty park maszynowy, nowoczesne technologie oraz
doświadczenie jest gwarancją terminowej i solidnej
realizacji zamówienia.

Laser
Linia do rozkroju blach
Urządzenie do wykonywania dennic stożkowych
Centrum frezarskie
Tokarka pozioma
Tokarka manualna
Frezarka konwencjonalna
Hydrauliczna prasa narzędziowa
Walce do zwijania blach
Gilotyna
Prasa hydrauliczna
Zaginarka do blach
Spawarki orbitalne
Endoskop
Dłutownica
Wyoblarka do dennic

     ... i wiele innych

BOGATY PARK
MASZYNOWY



STRUKTURA I LUDZIE
Nasz zespół specjalistów posiada wysokie kwalifikacje
w zakresie projektowania, produkcji i zarządzania.
Profesjonalny zespół gwarantuje opracowanie
zintegrowanej autorskiej dokumentacji, obejmującej
projekty szczegółowe w tym:

algorytm technologiczny
projekty mechaniczno - konstrukcyjne
projekty zasilania i sterowania
projekty hydrauliki i pneumatyki
projekty systemów bezpieczeństwa



Zbiorniki
Mieszalniki
Miksery
Procesory
Kotły warzelne
Wanny
Stoły 
Podesty
Wózki
Pomosty
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

NASZE PRODUKTY

Zbiorniki magazynowe
Zbiorniki aseptyczne KZE
Mieszalniki
Zbiorniki technologiczne
Kadzie, wózki, wanny
Osprzęt pomocniczy
Filtry siatkowe
Stacje centralnego mycia CIP
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zbiorniki magazynowe
czekolady
Zbiorniki-mieszalniki
technologiczne
Mieszalniki do miazgi kakaowej
Zbiorniki na syrop cukierniczy
Zbiorniki na tłuszcz cukierniczy
Instalacje grzewcze

PRZEMYSŁ CUKIERNICZY I
CZEKOLADOWY
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Zbiorniki magazynowe
Mieszalniki technologiczne
Wanny solankowe
Zmywaki, wózki
Sprzęt pomocniczy
Pompy mobilne
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

NASZE PRODUKTY

Zbiorniki akcyzowe i
technologiczne
Kadzie i kotły warzelne
Fermentatory i
tankofermentatory
Zbiorniki leżakowe
Instalacje akcyzowe
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY I
BROWARNICZY Zbiorniki magazynowe tłuszczu

Mieszalniki pionowe i poziome
Mieszarki korytowe
Wanny i stoły masarskie
Wózki wędzarskie
Instalacje wypierania produktu z
rurociągu PIG
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY I MIĘSNY
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Przenośniki taśmowe
Przenośniki paskowe
Zbiorniki i mieszalniki
polerowane mobilnie
Stanowiska do pakowania
Wózki i inny sprzęt
farmaceutyczny i
kosmetyczny
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I
KOSMETYCZNY

NASZE PRODUKTY

Montaż urządzeń linii
technologicznych
Montaż urządzeń dozorowych
Montaż instalacji dozorowych
Wykonawstwo i montaż
instalacji technologicznych ze
stali nierdzewnej, aluminium i
stali węglowej
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY
(CIEPŁOWNIE, ELEKTROWNIE) Montaż urządzeń linii

technologicznych na cieczce -
trujące i wybuchowe
Mieszalniki
Zbiorniki buforowe i procesowe
Stacje dozowania
Układy wypierania resztek
MOLH (PIG)
Transport wewnętrzny -
przenośniki ślimakowe,
taśmowe, łańcuchowe i rolkowe
Montaż i instalacje

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
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USŁUGI DLA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
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Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta.
Oprócz standardowych produktów znajdujących się w
naszej ofercie, dzięki wykwalifikowanej kadrze i zespołowi
doświadczonych konstruktorów jesteśmy w stanie
zaprojektować i wykonać indywidualne urządzenia
dostosowane do Państwa wymagań.



11PRZYKŁADOWE REALIZACJE
W roku 2017 firma podpisała kontrakt z grupą Prymat na wykonanie
i uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji musztardy.
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F r a g m e n t  r e a l i z a c j i  d l a  g r u p y  P r y m a t



11PRZYKŁADOWE REALIZACJE 26

Elementy linii do produkcji szczepionki dla firmy CUREVAC.



M o n t a ż  z b i o r n i k a  w i e l k o g a b a r y t o w e g o
o  p o j e m n o ś c i  p o n a d  1  0 0 0  0 0 0 L



11KOMÓRKA BADAWCZO-
ROZWOJOWA
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Komórka badawczo-rozwojowa to mocny zespół inżynierów pracujący od
wielu lat nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie nowych produktów,
jak i innowacyjnych rozwiązań wspomagających i optymalizujących procesy
produkcyjne. 

Efektem prac działań komórki badawczo-rozwojowej było m.in.
opracowanie, wytworzenie i wdrożenie do produkcji płaszczy grzewczo-
chłodzących Pillow Plate oraz podgrzewaczy pojemnościowych. 



PILLOW PLATE
Płaszcze grzewczo – chłodzące to ekonomiczne, energooszczędne 
 oraz innowacyjne rozwiązanie coraz częściej stosowane w wielu
gałęziach gospodarki. Są wykorzystywane między innymi w:
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przemyśle SPOŻYWCZYM

przemyśle MLECZARSKIM

przemyśle BROWARNICZYM

przemyśle CHEMICZNYM

przemyśle FARMACEUTYCZNYM



1130RODZAJE
Płaszcze grzewczo-chłodzące wykonuje się na zamówienie, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Dobrane są do jego indywidualnych potrzeb, zadanego produktu, użytego medium roboczego,
kształtu, wymiaru i wielu innych parametrów. Arkusze dostępne są w wielu rozmiarach, co
pozwala elastycznie dopasować szerokość i długość produktu do zamówień.

ARKUSZE
JEDNOSTRONNE

ARKUSZE
DWUSTRONNE

Dolny arkusz jest arkuszem roboczym mającym
kontakt z produktem, górny arkusz jest roboczy,
rozpęczany hydraulicznie w którym przepływa
czynnik grzewczo-chłodzący.

Składają się z dwóch arkuszy blach o tej samej
grubości. Pompowanie hydrauliczne sprawia, że
tzw. poduszki powstają po obydwu stronach.



11PILLOW PLATE
W ramach projektu unijnego pt. "Wzrost konkurencyjności
RStechnology Adam Rachfał poprzez wdrożenie znacząco
ulepszonej usługi produkcyjnej w zakresie wytwarzania
płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i
systemach wymiany ciepła (...)" wybudowana została hala
produkcyjna z zapleczem administracyjno - socjalnym. Dzięki
funduszom unijnym zakupione zostały także  nowe maszyny i
urządzenia niezbędne do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży
nowego produktu. 
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Wartość projektu szacowana jest na 22 190 639,10 PLN.



11PRZYZNANE PATENTY 32
Dzięki działalności komórki B+R, jako grupa przedsiębiorstw wraz z pracownikami
możemy pochwalić się 25 patentami. Do jednych z najnowszych należą patenty
dotyczące wytwarzania płaszczy Pillow Plate.

25
PATENTÓW



11CERTYFIKATY 33

ISO 9001:2015 – wydany przez TUV Rheinland
PN EN 3834-2 – wydany przez TUV Rheinland
PN EN 1090-2 - wydany przez TUV Rheinland
Certyfikat dla wytwórcy zbiorników dla substancji
żrących, trujących, ciekłych, zapalnych
Certyfikat dla wytwórcy rurociągów dla substancji
żrących, trujących, ciekłych, zapalnych
Certyfikat dla ośrodka szkoleniowego spawaczy –
wydany przez TUV Rheinland

6
CERTYFIKATÓW
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ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW 
W LATACH 2016-2021
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Rok

2016 26 111 157,25 PLN

Przychód

2018 52 705 915,08 PLN

2019 59 983 006,31 PLN

2020 66 091 957,49 PLN

2017 38 778 154,81 PLN

styczeń-sierpień

2021 70 398 407,53 PLN
styczeń-sierpień

26 mln

38 mln

52 mln

59 mln

66 mln
70 mln



ŚREDNIE ZATRUDNIENIE
W LATACH 2016-2021 35
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SZKÓŁKA DLA MŁODYCH
Stawiajmy na rozwój młodych ludzi - od wielu lat prowadzimy szkółkę dla młodych. To wyjście
naprzeciw zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę - już od najmłodszych lat przyuczamy
chętnych do zawodu. Współpracujemy z wieloma szkołami z okolicy, m.in. z ZST w Leżajsku
oraz ZSZ im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

36



SZKÓŁKA DLA MŁODYCH
W ramach współpracy ze szkołami, nie tylko szkolimy chętnych do
wykonywania danego zawodu, ale również pozwalamy na
realizowanie uczniom praktyk oraz odbywanie staży, gwarantując
najbardziej wartościowym uczniom zatrudnienie i rozwój.
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 przygotowania elementów do spawania
 spawania urządzeń z blachy nierdzewnej bazując na rysunku technicznym
 spawania konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, zbiorników
 spawania stali nierdzewnej
 obsługi urządzeń produkcyjnych: szlifierskich, ślusarskich
 wykonywania prac szlifierskich detali, urządzeń ze stali nierdzewnej
 szlifowania, polerowania
 wypełniania obowiązującej na stanowisku dokumentacji
 dbania o jakość prowadzonego procesu produkcji przy jednoczesnym
zachowaniu wydajności

SZKÓŁKA DLA SPAWACZY
Prowadzimy także wewnętrzną szkółkę dla spawaczy - nie tylko dla uczniów pobliskich
szkół. Inwestujemy, szkolimy i rozwijamy kadrę. Podnosimy kwalifikacje w zakresie:
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ZAUFALI NAM





NASZE CELE
Pomimo wielu osiągnięć na koncie, bogatego zaplecza
kadrowego, nowoczesnej maszynerii i szerokiemu
gronu klientów, nasza Firma stale celuje w progres. 

41

"Jeżeli istnieje sposób, żeby zrobić coś lepiej -
znajdź go." - Thomas Edison

Stawiamy na innowacyjne produkty, rozwiązania. Celujemy w
nowe branże i rozwijanie działalności badawczo - rozwojowej.
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STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową
www.RStechnology.pl oraz fanpage'a na Facebooku
www.facebook.com/RStechnologyar. To właśnie tam
znajdziecie najświeższe nowinki z życia firmy czy
zobaczycie zdjęcia naszych realizacji.



Jagiełła 323
37-203 Gniewczyna Łańcucka

ADRES

+48 16 677 47 66

sekretariat@rstechnology.pl

NUMER TELEFONU

EMAIL

Gniewczyna Łańcucka 626
37-203 Gniewczyna Łańcucka

ADRES

+48 16 677 47 66

sekretariat@instal-inox.pl

NUMER TELEFONU

EMAIL

Gorliczyńska 85
37-200 Przeworsk

ADRES

+48 32 411 01 28

sekretariat@insteel-piw.pl

NUMER TELEFONU

EMAIL

ODDZIAŁ MIKOŁÓW
Żwirki i Wigury 6
43-190 Mikołów

RS Personal - Dienstleistungen GmbH
Kaffeeberg 15

D – 71634 Ludwigsburg
 

ADRES

+49 (0) 7141 / 8991112

 info@rs-personal.com

NUMER TELEFONU

EMAIL

mailto:info@rs-personal.com

