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KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE
Z TAŚMY OCYNKOWANEJ OGNIOWO W SPOSÓB CIĄGŁY 

Z UZUPEŁNIANIEM POWŁOKI CYNKOWEJ W STREFIE ZGRZEWU LINIOWEGO

STEEL TUBES
MADE OF PREGALVANIZED STRIP 

WITH ZINC COATING SUPPLEMENT ON THE LINEAR WELD AREA
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o zachowanie tradycyjnych wartości.

of preserving traditional values.

Stale nastawieni na innowacje, dbamy jednocześnie

Constantly focused on innovations we take care simultaneously

Stalprodukt S.A. posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego 
ISO 14001, wydane przez TÜV CERT Rheinland.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju naszych Klientów 

poprzez zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług. 
Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy i zaufa-
nego partnera biznesowego naszych Klientów.

Program produkcji obejmuje zarówno kształtowniki standardo-
we dostępne u dystrybutorów, jak i znajdujące się w magazy-
nach produkcyjnych oraz kształtowniki niestandardowe, produ-
kowane na zamówienie. Możliwość nabycia poszczególnych 
asortymentów należy weryfikować u sprzedawców.

Masy profili zawarte w katalogu są masami teoretycznymi, obli-
czanymi na podstawie wzorów zawartych w obowiązujących 
normach produkcyjnych. Wszystkie obliczenia przeprowadzone 
zostały dla wielkości nominalnych jak i grubości materiału. Jako 

3gęstość obliczeniowa stali została przyjęta wielkość 7,85 g/cm .

Masy rzeczywiste kształtowników mogą się różnić o +/- 6% od 
podanych w katalogu mas teoretycznych.

Stalprodukt to doświadczony i sprawdzony partner w biznesie. 
Nasza wykwalifikowana kadra, jej wiedza oraz wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii stanowią gwarancję najwyższej jakości 
produktów oraz świadczonych usług. 

Jesteśmy wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetwo-
rzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transforma-
torowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych 
i rdzeni toroidalnych. Nasza Spółka posiada też własną, rozwiniętą 
sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe 
i biura w kilku miastach na terenie Polski. 

Od 1997 r. akcje Stalproduktu notowane są na rynku podstawowym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i dzięki temu infor-
macja o kondycji finansowej Spółki jest transparentna i dostępna. 

Stalprodukt is an experienced and reliable partner in business. 
Our qualified staff, their knowledge and application of modern 
technology guarantees the highest quality of products and services 
rendered. 

We are a leading manufacturer and exporter of highly processed 
steel products: grain oriented electical steels, cold formed profiles, 
road safety barriers and toroidal cores. Moreover, our company has a 
developed distribution network of metallurgical products. It 
comprises of commercial warehouses and offices in several cities in 
the territory of Poland. 

Shares of Stalprodukt have been quoted on the primary market of 
the Warsaw Stock Exchange since 1997 and therefore the 
information on financial standing of the Company is transparent and 
available. 

Stalprodukt S.A. was granted the following certificates: 
ISO 9001 Quality Management System and ISO 14001 
Environmental Management System, issued by TÜV CERT 
Rheinland.

Our mission is to support our Clients’ development 

through assurance of the highest quality products and services. 
We strive to achieve the position of a preferred supplier and 
trusted business partner of our Clients.

The production program includes standard profiles available at 
distributors and special profiles from production warehouses, 
manufactured upon order. Please check availability of particular 
products with vendors.

Weight of tubes enclosed in catalogues is theoretical, calculated 
on the basis of formulas enclosed in valid production standards. 
All calculations were made according to rated values and 
thickness of material. Steel density used in calculations was 

3assumed as 7.85 g/cm .

Actual weight of profiles might differ with +/- 6% in respect of 
theoretical weight specified in the catalogue.
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Kształtowniki wykonane z tasmy ocynkowanej w sposób ciągły z uzupełnieniem powłoki cynkowej w strefie zgrzewu 

liniowego są produkowane w oparciu o nastepujące normy:

a) „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych 

i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy”.

b) „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych 

i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne”.

c) „Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na 

zimno”.

d) „Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na 

zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym”.

e) „Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy”.

EN 10219-1

EN 10219-2

EN 10305-3

EN 10305-5

EN 10346

• Kształtowniki zamknięte wykonane z taśm stalowych 
ocynkowanych o grubości do 3 mm mogą być podda-
wane operacji cięcia na gilotynie (nie piłą) lub wykra-
wania otworów bez obawy powstawania ognisk 
korozji na niezabezpieczonych powierzchniach. Wyżej 
wymienione procesy technologiczne będą powodo-
wały, iż przy cięciu detali na gilotynie lub wykrojniku, 
cząsteczki cynku zostaną przeciągnięte na surową 
blachę powodując pokrycie powierzchni przekroju 
warstwą ochronną.

• Obustronne pokrycie cynkiem produkowanych kszta-
łtowników, skutkowało będzie brakiem występowania 
ognisk korozji w miejscach uszkodzenia powłoki 
cynkowej (np. zadrapania) w wyniku tzw. ochrony 
katodowej w której cynk Zn pełni rolę anody, a stal role 
katody.

• Tubes processed from galvanized steel sheets of 
thickness up to 3 mm may undergo cutting using 
guillotine (not a saw) or cutting out of openings 
without any concern about the possible occurrence 
of corrosion centers  on the unprotected areas. While 
cutting out details on guillotine or core cutter, the 
above mentioned technological processes will make 
the zinc molecules drawn onto the raw steel sheet, 
consequently coating the cross-section area with 
a protective layer.

• Double-sided galvanizing of the processed tubes will 
result in the absence of corrosion centers at the places 
where the zinc coating is damaged (e.g. scratches) 
thanks to the so called cathodic protection, wherein  
zinc Zn acts as the anode and steel as the cathode.

Application:
Tubes made of continuously hot dip galvanized steel strip, 

with zinc supplementation in the process of zinc-spray 

metallization of the galvanized surface in the linear weld 

area are applied in numerous industrial sectors, such as: 

construction, machine and automotive industries, etc.

Among their typical applications there are: 

• Household and garden furniture

• Balustrades and railings

• Car seat frames

• Combustion engine exhaust systems

• Elements of sewage disposal system, drainpipes

• Machine frame constructions

• Scaffolding elements

• Road infrastructure

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

Zastosowanie:
Kształtowniki o przekroju zamkniętym wykonane z taśmy 

ocynkowanej ogniowo w sposób ciągły z uzupełnianiem 

na drodze metalizacji natryskowej powłoki cynkowej 

w strefie zgrzewu liniowego znajdują zastosowanie w licz-

nych sektorach przemysłu: budowlanego, maszynowego, 

motoryzacyjnego itp.

Typowe przykłady zastosowań w/w kształtowników to 

między innymi:

• Elementy mebli ogrodowych i domowych

• Balustrady i barierki

• Ramy siedzeń samochodowych

• Układy wydechowe silników spalinowych

• Elementy kanalizacji, rury odpływowe

• Konstrukcje ramowe maszyn

• Elementy rusztowań

• lnfrastruktura drogowa

Korzyści:

• Brak występowania niekorzystnego zjawiska defor-
macji kształtowników, które ma miejsce po procesie 
tradycyjnego cynkowania zanurzeniowego spowodo-
wanego panującym stanem naprężenia w materiale.

• Parametry powłoki cynkowej  uzyskanej w procesie 
ciągłego cynkowania są porównywalne do para-
metrów powłoki uzyskanej w trakcie tradycyjnego 
cynkowania zanurzeniowego – oznacza to, iż przy 
takiej samej grubości powłoki cynkowej zachowana 
jest taka sama długość ochrony korozyjnej niezależnie 
od stosowanej metody nakładania cynku na stal.

Benefits:

• Absence of undesirable phenomena such as the de-
formation of profiles usually occurring after the 
traditional hot dip galvanizing process, caused by the 
material internal stresses.

• The parameters of the zinc coating achieved in the 
continuous hot dip galvanizing process are 
comparable to the ones achieved in the traditional 
galvanizing process, which means that the zinc layer of 
the same thickness is acquired as well as the same level 
of anti-corrosion protection is guaranteed, irrespective 
of the zinc coating method applied on the steel.

Ochrona przed atakiem korozji
Anti corrosion protection

Zn (Anoda)
Zn (Anode)

Stal (Katoda)
Steel (Cathode)

Zn (Anoda)
Zn (Anode)

The profiles made of the continuously hot dip galvanized strip, with zinc supplement in the weld area are produced 

in compliance with the following standards:

a) ”Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels. Part 1: Technical 

delivery conditions”.

b) ”Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels. Part 2: Tolerances, 

dimensions and sectional properties”.

c) ”Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions. Part 3: Welded cold sized 

tubes”.

d) ”Steel tubes for precision applications – Technical delivery conditions. Part 5: Welded cold sized 

square and rectangular tubes”.

e) ”Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical delivery conditions”.

EN 10219-1

EN 10219-2

EN 10305-3

EN 10305-5

EN 10346
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Zakres oferty / Offer range:

a) Rodzaj oferowanego kształtownika

Kształtowniki zamknięte o przekroju okrągłym:

• Ø30

• Ø33,7

• Ø38

• Ø40

• Ø42,4

• Ø48,3

• Ø51

• Ø60,3

• Ø63,5

Kształtowniki zamknięte o przekroju kwadratowym:

• 20x20

• 25x25

• 30x30

• 35x35

• 40x40

• 50x50

Kształtowniki zamknięte o przekroju prostokątnym:

• 30x18

• 30x20

• 40x20

• 40x27

• 40x30

• 50x20

• 50x30

• 60x20

• 60x40

• 70x30

Type of tubes offered

Round tubes:

Square tubes:

Rectangular tubes:

b) Zakres grubości produkowanych 

kształtowników:

- 1,0–3,0 [mm]

c) Zakres długości produkowanych 

kształtowników:

- 3500 – 9000 [mm] (tolerancja cięcia 

na długości 0/+50)

d) Materiał wsadowy:

Zgodnie z normą EN 10346 oraz specyfikacją 

techniczną agregatów gięcia Stalprodukt oferuje 

kształtowniki wykonane ze:

- Stali niskowęglowej DX51D+Z, 

DX52D+Z i DX53D+Z

- Stali konstrukcyjnych: 

• S220GD+Z

• S250GD+Z

• S280GD+Z

• S320GD+Z (dla grubości 1,0-2,0 mm)

• S350GD+Z (dla grubości 1,0-2,0 mm)

UWAGA:

Istnieje mozliwość poszerzenia zakresu oferowanych 

kształtowników o nowe kształtowniki produkowane w ra-

mach możliwości produkcyjnych i specyfikacji technicznej 

agregatów gięcia tj. o: 

a) kształtowniki zamknięte o przekroju 

okrągłym w zakresie średnic 

od Ø25 mm do Ø63,5 mm 

i grubości 1,0-3,0 mm.

b) kształtowniki zamknięte o przekroju 

kwadratowym w zakresie od 20x20 mm 

do 50x50 mm i grubości 1,0-3,0 mm.

c) kształtowniki zamknięte o przekroju 

prostokątnym w zakresie od 30x18 mm 

do 70x30 mm i grubości 1,0-3,0 mm.

b) Processed tubes thickness range:

- 1.0–3.0 [mm]

c) Processed tubes length range:

- 3500 – 9000 [mm] (length cutting 

tolerance 0/+50)

d) Input material:

Compliant with the EN10346 standard and cutting 

lines technical specification, Stalprodukt offers 

tubes processed from:

- Low carbon steel DX51D+Z, 

DX52D+Z i DX53D+Z

- Structural steels: 

• S220GD+Z

• S250GD+Z

• S280GD+Z

• S320GD+Z (for thicknesses 1.0-2.0 mm)

• S350GD+Z (for thicknesses 1.0-2.0 mm)

NOTE:

The offered range can be enriched with new tubes to be 

processed in line with the existing production capacity 

profiling lines technical specification, as follows: 

a) round tubes within the diameter range from 

Ø25 mm to Ø63.5 mm and thickness 1.0-3.0 mm.

b) square tubes within the range from 20x20 mm 

to 50x50 mm and thickness 1.0-3.0 mm.

c) rectangular tubes within the range from 30x18 mm 

to 70x30 mm and thickness 1.0-3.0 mm.
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Zakres oferty / Offer range:
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PACKING OF PRODUCTS:

Packing of products:

I. Maximum package weight 1000 [kg]

II. a) Square tubes 

- of side dimension up to 40 mm – packing in 

bundles of base width ranging from 280 to 320 mm, 

with the height dimension maintained at the level 

lower or equal to the width

- of side dimension of 40 mm and above – packing 

in bundles of maximum  base width 400mm with 

the height dimension maintained at the level lower 

or equal to the width

b) Rectangular tubes – packing as in the case of square 

tubes, assuming that the side dimension is equal to 

half sum of the adjacent sides

c) Round tubes – packing in bundles of maximum width 

and height of 400 mm, with the assumption that the 

bundle height cannot exceed its width.

III. All the tubes processed from continuously hot dipped 

galvanized strip, zinc enriched in the process of zinc spray 

metallization,  in the linear weld area, are bound with 

PET polyester tape.

PAKOWANIE:

Pakowanie wyrobów:

I. Maksymalna masa paczki 1000 [kg]

II. a) Kształtowniki zamknięte kwadratowe 

- o wymiarze boku do 40 mm – pakowanie w wiązki 

o szerokości podstawy 280-320 mm, z zachowa-

niem wymiaru wysokości mniejszym lub równym 

szerokości

- o wymiarze boku 40 mm i większym – pakowanie 

w wiązki o szerokości podstawy maksymalnie 

400 mm, z zachowaniem wymiaru wysokości 

mniejszym lub równym szerokości

b) Kształtowniki zamknięte prostokątne – pakowanie 

jak w przypadku kształtowników kwadratowych, 

przyjmując jako wymiar boku połowę sumy boków 

przyległych

c) Kształtowniki zamknięte okrągłe  – pakowanie 

w wiązki o szerokości i wysokości  maksymalnie 

400 mm, przy czym wysokość wiązki nie może być 

większa od jej szerokości.

III. Wszystkie kształtowniki o przekroju zamkniętym 

wykonane z taśmy ocynkowanej ogniowo w sposób 

ciągły z uzupełnianiem na drodze metalizacji 

natryskowej powłoki cynkowej w strefie zgrzewu 

liniowego wiązane są taśmą poliestrową PET.

< 4000 3

4001 ÷ 6000 4

6001 ÷ 8000 5

8001 ÷ 9000 6

Długość wyrobów w wiązce 

Length of products in a bundle [mm] Minimum no. of binds

[mm] Minimalna ilość wiązań

Dostępne powłoki cynkowe:

Zgodnie z normą EN 10346 dotyczącą wyrobów stalo-

wych powlekanych ogniowo w sposób ciągły, Stalprodukt 

oferuje wyroby z powłokami cynkowymi oznaczonymi od 

Z100 do Z600, jak również powłoki grubsze ustalane 

indywidualnie z klientem w zakresie od Z600 do Z1000.

Available zinc coatings:

In accordance with the EN 10346 standard, concerning 

steel products coated in a continuous hot dip galvanized 

process, Stalprodukt offers zinc coated products marked  

within the range from Z100 to Z600, as well as thicker 

coatings agreed on individually with the customer within 

the range from  Z600 to Z1000.

Tabela 1 – Rodzaj i masa powłoki cynkowej
Table 1 – Type and weight of zinc coating 

Teoretyczna wartość grubości powłoki na stronę

[μm]
Theoretical coating thickness value per sideOznaczenie

powłoki
Coating code Typowa wartość

Typical value

Z140

Z100

Z200

Z225

Z275

Z350

Z450

Z600

Z800

Z1000

Minimalna masa powłoki
2[g/m/dwie strony]

Minimum coating weight
2[g/m/two sides] Zakres

Range

10

7

14

16

20

25

32

42

56

70

7-15

5-12

10-20

11-22

15-27

19-33

24-42

32-55

…

…

…

140

100

200

225

275

350

450

600

800

1000

(agreed on individually with the customer)

…

Tabela 2 – Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek 
(skrajne wiązania w odległości minimum 300 mm od końca)

Table 2 – Minimum number of binds for particular bundle lengths 
(extreme binds at a minimum distance of 300 mm from the end)
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 Piła

BOCHNIA

Gdynia

Gliwice

Szczecin

Włocławek

Bielany Wrocławskie

Koszalin

Poznań

 Radom

Kielce Zamość

Warszawa Ursus

Krajowa sieć dystrybucji wyrobów / The domestic distribution network

Stalprodukt S.A.
Bochnia, ul. Wygoda 69 
tel. +48 (14) 615 10 00, fax +48 (14) 615 11 18
www.stalprodukt.com.pl

Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o.
www.stalprodukt-centrostal.pl

Oddziały handlowe Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o.:

Oddział Bochnia
Bochnia, ul. Wygoda 69
tel. +48 (14) 615 17 94 /95 /92, fax +48 (14) 615 17 96 /97

Oddział Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 26
tel. +48 (32) 338 29 02-06; fax +48 (32) 230 16 67; 230 07 62

Oddział Szczecin
70-010 Szczecin, ul. Szczawiowa 68
tel. +48 (91) 483 73 69; +48 (91) 485 46 66-67;  fax +48 (91) 483 75 23

Oddział Włocławek
87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 4
tel. +48 (54) 233 38 22, fax +48 (54) 233 84 22

Oddział Wrocław
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, ul. Błękitna 5
tel. +48 (71) 335 20 04-10, fax +48 (71) 335 20 03

Oddział Radom
26-600 Radom, ul. Kozienicka 97
tel. +48 (48) 362 14 86

Biura handlowe Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o.:

Biuro Handlowe Piła
64-920 Piła, ul. Poznańska 78a 
tel. + 48 (67) 212 05 67; +48 (67) 212 05 68; fax +48 (67) 212 02 31

Biuro Handlowe Kielce
25-045 Kielce, ul. Kusocińskiego 50, pok. 409; 409a
tel. +48 (41) 361 60 97; 361 09 20; fax +48 (41) 361 05 08

Biuro Handlowe Gdynia
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20
tel. +48 (58) 663 41 41, fax +48 (58) 663 47 55

Biuro Handlowe Koszalin
75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 11A
tel. +48 (94) 342 43 36; fax +48 (94) 346 03 57

Biuro Handlowe Poznań
60-167 Poznań, ul. Wołowska 70
tel. +48 (61) 825 90 77; fax +48 (61) 825 90 78

Business branch offices Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o.:

Sales offices Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o.:

Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
Zamość, ul. Kilińskiego 86 
tel./fax +48 (84) 639 34 41
www.futryna.com.pl

Stalprodukt-Warszawa Sp. z o.o.
Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 10 
tel. +48 (22) 478 27 28
fax +48 (22) 478 27 45
www.stalprodukt.waw.pl

stalNet Sp. z o.o.
Bochnia, ul. Wygoda 69
tel. +48 (14) 615 17 15
www.stalnet.com.pl

Wiązki z kształtownikami zamkniętymi kwadratowymi i prostokątnymi: 

Bundles of square and rectangular tubes: 

Opcja 2 - Z PRZEKŁADKAMI TWORZYWOWYMI

Option 2 – WITH PLASTIC SPACERS

Opcja 1 - BRAK PRZEKŁADEK

Option 1 – NO SPACERS

Taśma poliestrowa PET
PET polyester tape

Przekładki
Spacers

Taśma poliestrowa PET
PET polyester tape

Przekładka typ 1
Spacer type 1

Przekładka typ 2
Spacer type 2

Wiązki z kształtownikami zamkniętymi okrągłymi – BRAK PRZEKŁADEK

Bundles of round tubes – NO SPACERS

Taśma poliestrowa PET
PET polyester tape
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