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Doświadczony twórca narzędzi – firma ŚCISKPOL

Świadczy o tym czołowa pozycja na rynku, a także długotrwała współpraca 
z siecią naszych dystrybutorów. Nasi pracownicy charakteryzują się 
najwyższym stopniem profesjonalizmu, a także konsekwentną polityką 
jakościową, dlatego też firma „ŚCISKPOL” sprawdzała się wielokrotnie w 
trudnych kontraktach jako godny zaufania producent narzędzi.

Stale śledzimy kierunki rozwoju rynku i reagujemy na bieżące trendy, 
dlatego też z dumą chcemy Państwu zaprezentować gamę 70 
asortymentów, która jest stale uzupełniana o nowe rozwiązania. Wśród 
naszych klientów są zarówno odbiorcy komercyjni z Polski, jak i całej Unii 
Europejskiej. Jako profesjonalny producentnarzędzi jesteśmy wiodącym 
dostawcą wysokiej klasy przyrządów dla przemysłu.

Firma „ŚCISKPOL” jest polskim producentem narzędzi ręcznych oraz maszyn.
 

Cieszymy się wieloletnim doświadczeniem, dlatego też jesteśmy w stanie 
zaoferować Klientom z Polski i zagranicy szeroki wachlarz nowoczesnego
 i sprawdzonego asortymentu, który jest dostosowany do potrzeb różnych 
grup konsumentów.

Nasz katalog zawiera produkty, będące wynikiem 50-letniego doświadczenia, 
stałego rozwoju technologii, a przede wszystkim nieustannego dążenia do 
poprawy jakości. Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów z 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania narzędzi oraz obróbki skrawaniem 
metali. 
Możemy zagwarantować najwyższą jakość wytwarzanych przez nas przyrządów, 
a zarazem doskonałą precyzję ich wykonania oraz ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania.



Bogaty asortyment profesjonalnych rozwiązań narzędziowych

Oferujemy bogaty asortyment profesjonalnych rozwiązań narzędziowych 
dla warsztatów mechanicznych, pracowni stolarskich oraz zakładów 
przemysłu ciężkiego. 
Wszystkie konstrukcje są wykonane z dbałością o każdy szczegół, co 
gwarantuje wieloletnią trwałość i odporność na intensywną eksploatację. 
Jednocześnie cechują się doskonałą ergonomią oraz bezpieczeństwem 
pracy.

Produkujemy między innymi:

ź stalowe imadła ślusarskie i wiertarskie,
ź narzędzia do obróbki rur,
ź wydajne prasy hydrauliczne,
ź ściski oraz zaciski spawalnicze i stolarskie.

Wybierz solidne i nie zawodne narzędzia od polskiego 
producenta

Produkowane przez nas solidne i niezawodne narzędzia oraz maszyny to 
rozwiązania prosto od polskiego producenta – firmy ŚCISKPOL. 
Są funkcjonalne, a do ich produkcji wykorzystano nowoczesne 
rozwiązania, takie jak sterowanie numeryczne CNC czy technologię CAM. 
Mają one niezbędne atesty i certyfikaty jakości potwierdzające wysoki 
poziom ich wykonania.

Jeżeli szukają Państwo dostawcy najwyższej klasy przyrządów ręcznych 
oraz urządzeń do kształtowania i formowania metali, a także tworzyw 
sztucznych, to zachęcamy skorzystania z naszej oferty już dziś! 
Przygotujemy dedykowaną propozycję cenową. Zapewniamy 
jednocześnie fachowe doradztwo naszych specjalistów w każdym 
aspekcie związanym z zamówieniem.

USŁUGI CNC
Zajmujemy się również świadczeniem specjalistycznych usług z zakresu 
frezowania CNC i obróbki metali skrawaniem. Znajdą Państwo u nas 
również wysokiej klasy nożyce dźwigniowe oraz urządzenia niezbędne w 
każdym zakładzie metalurgicznym, jak i meblowym. 
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Nr. kat 14020-80,  14030-100,  14040-125,
             14050-150,  1460-175
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Imadło ślusarskie stałe 
Stationary metal work vice
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