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- Pod koniec października tego roku powinniśmy przenieść do no-
wego zakładu, produkcję z obecnie najmowanego obiektu – mówi 
prokurent spółki Mirosław Hawryłów. 
Szybką realizację inwestycji „wymusili” klienci. Wzrost zamówień 
spowodował, że od kilku miesięcy VIA działa w systemie trzyzmia-
nowym. – Obecnie zatrudniamy 19 osób – mówi Mirosław Hawry-
łów. – Od początku tego roku przyjęliśmy 6 pracowników. 

W ostatnim czasie z usług firmy zaczął korzystać kolejny klient, 
którym jest Eurometal S.A. ze Stalowej Woli. Przypomnimy, 
że VIA świadczy usługi m.in. dla takich dostawców jak: Härter 
Technika Wytłaczania, DIF, Gedia Polska, Kirchhoff Polska, Ital-
metal, Schürholz Polska, Azpiaran Polska, HMT Polska i Gotec 
Polska. Nadal największym klientem pozostaje pobliski zakład  
Fischer&Kaufmann.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej działa od początku 2008 r. 
a jej podstawowy zakres usług to trowalizacja. Proces prowadzony 
jest z wykorzystaniem dwóch wysokowydajnych maszyn bębno-
wych marki Rösler.
VIA ma w ofercie również odtłuszczanie i mycie alkaliczne. Mycie 
wykonywane jest z wykorzystaniem maszyny marki MTM Meissen 
Technik a maksymalna długość elementów, jakie można poddawać 
temu procesowi to 20 cm. 
Park maszynowy umożliwia poddawanie procesom trowalizacji  

i odtłuszczania elementów metalowych, zarówno ze stali, żeliwa, 
jak i aluminium.
VIA ma także w swoje ofercie codzienny transport elementów od  
i do klienta. - Umożliwiamy również dostawę tzw. „szybkich partii”, 
obróbkę elementów w mniej niż 24h – mówi Mirosław Hawryłów.

Nowy obiekt – większe możliwości
Wraz z uruchomieniem własnego zakładu, zostanie poszerzony 
park maszynowy. - W październiku zostanie uruchomiona trzecia 
maszyna do trowalizacji oraz druga odtłuszczarka marki DURR – 
mówi Mirosław Hawryłów.
Nadal dostępna jest w VIA specjalna oferta. – Aby przekonać się 
o wysokiej jakości naszych usług – przypomina Mirosław Hawry-
łów – każdy potencjalny klient może nieodpłatnie powierzyć nam 
próbną partię, do 5 tys. sztuk części. 

Trwają również prace nad uruchomieniem serwisu internetowego. 
Do końca bieżącego roku funkcjonowała będzie polska domena 
www.via-top.pl. Ponadto do końca przyszłego roku zaplanowano 
w wdrażanie i certyfikację systemu ISO/TS 16949 (VIA posiada 
certyfikat ISO 9001:2008). 
Wiele wskazuje, że 2011 r. będzie udany dla firmy z Komor-
nik. – Prowadzimy negocjacje z potencjalnymi klientami. W tym 
roku zwiększymy nasze obroty o 25 proc. - podsumowuje Miro-
sław Hawryłów. – A własny zakład otworzy przed nami nowe  
możliwości.

VIA Technika Obróbki Powierzchniowej 
zwiększa swoje możliwości

20 czerwca br. w Komornikach w podstrefie Legnickiej SSE ruszyła budowa zakładu należącego do 
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej

Dostawcy

Obróbce powierzchniowej w VIA mogą być poddawane
 elementy: 

airbagów,• 
podwozia samochodów osobowych, • 
do branży AGD pralki suszarki zmywarki, • 
układów kierowniczych,• 
zamków w drzwiach samochodowych, • 
bagażników.• 

VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.

ul. Polna 17D, 55-300 Komorniki

tel. + 71 317 317 8, faks + 71 317 317 8

e-mail: m.hawrylow@v-i-a.de, www.v-i-a.de 

(od końca 2011 r. także www.via-top.pl)
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