
 
 

 

 

HOSEMANN POLSKA Sp. z o.o.              Strona 1 z 3 

ul. Piekarska 1-3, 41-506 Chorzów, Poland,      www.hosemann.pl           tel:  +48 (32) 7700000 

NIP: 6443457457      REGON 241591365          fax: +48 (32) 7218800 

ING Bank Śląski: PL 75 1050 1331 1000 0090 7362 1667     SWIFT: INGBPLPW      Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN 

 

Opis firmy Hosemann Polska Sp. z o.o. 

Jesteśmy producentem i dostawcą na: kompensatory (metalowe, 
gumowe/elastomerowe, tekstylne), węże metalowe i gumowe, węże PTFE. Dostarczamy 
również węże trudnościeralne do wdmuchu pyłu węglowego lub materiałów silnie ścierające 
takie jak: paliwa alternatywne i śmieci jak również atestowane węże nie przewodzące prądu 
(non conductive). 

W naszej ofercie jest armatura wysokociśnieniowa do węży i do rur, wykonana ze stali 
nierdzewnej lub ze stali zwykłej ocynkowanej, końcówki do węży i adaptery, rury i kształtki, 
złącza camlock, złącza rotujące, złącza obrotowe, złącza obrotowe wielokanałowe, nalewaki 
i systemy nalewaków, osłony termiczne do 1240°C, szybkozłącza hydrauliczne do gazów oraz 
do wody, złącza odcinające (nawet w dużych rozmiarach), mieszki kompensujące, tzw. bellows 
i niektóre typy zaworów. 

HOSEMANN POLSKA to śląska firma, która powstała w 2006 roku i od początku jest 
silnie związana z przemysłem Energetycznym i Metalurgicznym - głównie w południowej Polsce.  

 
Od czerwca 2010r. zmieniliśmy formę prawną i funkcjonujemy jako HOSEMANN 

POLSKA Sp. z o.o. 

Od początku głównym obszarem na którym się rozwijaliśmy były firmy produkcyjne 
w branży ciężkiej metalowej, górnictwo i wydobycie oraz przemysł chemiczny i energetyka. 

Do najważniejszych realizacji w ostatnim czasie można zaliczyć: 

1. Kompensatory stalowe DN250, DN300, DN500, DN700 do zsypu węgla/popiołu dla 
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna (oraz mniejsze kompensatory i węże). 

2. Kompensatory do zsypu popiołu dla Elektrowni ELCHO Chorzów (grupa  
CEZ) 

3. Węże metalowe do mazutu dla TAURON Wytwarzanie Łaziska 
4. Dostawy przewodów metalowych (tego samego typu) do chłodzenia form odlewniczych 

w ilości ponad 1000 szt/rok  
5. Odbudowa Stalowni Huty Batory po wybuchu we wrześniu 2007. Nasze węże metalowe 

DN150 L=7500 pracowały na tej instalacji blisko 4 lata i były najbardziej odpowiedzialną 
częścią ruchomą całej instalacji chłodzenia stalowni. 

6. W latach 2007-2016 dostawy dla ARCELOR MITTAL  
7. Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe HPR realizowała z nami dostawy na 

bardzo nietypowe węże gumowe do wysokich temperatur oraz węże nieprzewodzące 
prądu wraz z osprzętem  

8. W maju/czerwcu 2012 zrealizowaliśmy dostawę dla jednej z Cementowni na bardzo 
specjalistyczne węże trudnościeralne z wkładkami ceramicznymi (2 x 3m) - jest to tym 
bardziej istotne, iż żaden z autoryzowanych dystrybutorów Parker w Polsce nie 
dostarczał takiego węża przez ostatnie 20 lat! Dostawa została ponowiona w 2016 roku 
na bliźniaczej aplikacji u innych Klientów na bazie referencji. 

9. We wrześniu 2013 roku robimy dostawę węży trudnościeralnych produkcji japońskiej 
z wkładkami ceramicznymi dla Grupy Cementowni w Północno-Wschodniej Polsce 
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10. Uczestniczymy w odpowiedzialnych projektach dla MON, i m.in. za pośrednictwem 
Bosch Rexroth dostarczamy specjalistyczne złącza wielodrogowe/wielokanałowe, takie 
produkty są również używane w konstrukcjach używanych do produkcji stali. 

11. Współpraca przy doborze i dostawy systemów wydechowych dla testowania silników 
spalinowych wielkich mocy. 

Nasza działalność opiera się na specjalistycznym doborze elementów technicznych 
(kompensatory / węże / złącza obrotowe i armatura) aby w konsekwencji stworzyć często 
niepowtarzalny zestaw mający na celu redukcję kosztów dla naszych Klientów oraz wydłużenie 
czasu pracy dostarczonych elementów w stosunku do wcześniej używanego sprzętu 
(komponentów) innych producentów/dostawców.  

Ze względu na indywidualne podejście do każdego projektu i zapytania, chcemy również 
podkreślić, iż od początku prowadzenia naszej działalności nie mieliśmy żadnej reklamacji, która 
spowodowana byłaby niewłaściwym doborem sprzętu bądź też niską jakością dostarczonych 
przez nas produktów. 

Działalność w całości jest prowadzona ze środków własnych firmy, bez użycia kredytów 
obrotowych oraz innych form finansowania. Posiadamy bardzo dobry cash flow i nie posiadamy 
żadnych zatorów płatniczych ze strony naszych Klientów ani przeterminowanych zobowiązań 
wobec naszych dostawców. Dbałość o poddostawców sprawia, że gdyby doszło do realizacji 
przekraczającej nasze możliwości finansowe, chętnie wspomogą nas oni wydłużając terminy 
płatności abyśmy mogli bez użycia kredytów zrealizować zlecenie. Należy dodać, że Bank 
w którym mamy konto, kilkakrotnie proponował nam otwarcie linii kredytowej jednak nie było 
nam to potrzebne aby prowadzić działania na rynku. 

Niska kwota kapitału założycielskiego spółki jest podyktowana faktem, iż ze względu na 
dobry cash flow nigdy nie było konieczności starania się o kredyty i pieniądze były 
reinwestowane w bieżącą działalność a nie w podnoszenie kapitału. Ze względu na wyznawanie 
zasady dostaw RIGHT IN TIME nasze stany magazynowe na obecny moment sięgają tylko ok. 
300.000 PLN dlatego nie potrzebujemy dużego obiektu do prowadzenia działalności i trzymania 
stanów magazynowych „na wszelki wypadek”. Wyjątkiem są dostawy dla stałych Klientów na 
powtarzalny sprzęt lub zestaw. 

Nasz model biznesowy jest inny niż większość firm z naszej branży. 

Potrafimy wykonać nawet najtrudniejsze kompensatory lub węże (przewody) 
metalowe i gumowe oraz armature. 

Kompensatory (expansion joint) są produkowane zgodnie z EJMA standard (wytyczne: 
norma EN 14917:2009 Metal bellows expansion joints for pressure applications ) 

Ze względu na to, że nasi poddostawcy działają na podstawie różnych norm 
i dopuszczeń można przyjąć, że wiodące dla nas jest ISO 9001:2000. Dodatkowo jesteśmy 
w stanie wykonać elementy wg British Standards, norm ANSI, niemieckiej normy DIN, rosyjskiej 
normy GOST i polskiej normy PN (inne normy do potwierdzenia). 

W 2009 roku firma HOSEMANN POLSKA weszła do grupy PARKER jako 
autoryzowany dystybutor PARKER ITR i od tamtego czasu posiadamy w ofercie produkty 
Parker‘a, niemniej jednak mamy w swojej ofercie również węże firmy SEMPERIT oraz 
w zakresie węży hydraulicznych - Manuli Rubber. 
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Standardy przyjęte w kontaktach z Klientami mają na celu budowę długotrwałych relacji 
partnerskich z nimi w celu zoptymalizowania korzyści i oszczędności czasu i kosztów Klienta, co 
w konsekwencji prowadzi do zwiększenia efektywności i niezawodności w rozwiązywaniu 
Państwa problemów. Myślę, że najlepiej świadczą o tym opinie naszych Klientów, które mogą 
Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje. 

Hosemann Polska pozostając we współpracy ze swoimi partnerami, dostarcza 
najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne zgodnie z wymogami Klientów, 
a nasze doświadczenie zdobyte na rynku polskim, brytyjskim i na Bliskim Wschodzie jest do 
Państwa dyspozycji. 

Mamy nadzieję, iż uda się nawiązać długofalową współpracę. 

 Jeszcze raz bardzo gorąco proszę o wzięcie naszej firmy pod uwagę przy kolejnych 
projektach realizowanych przez Państwa firmę. 

 Jeśli z jakiegoś powodu uznacie Państwo za stosowne by się z nami spotkać, jesteśmy 
do Państwa dyspozycji i będę zobowiązana za znalezienie czasu i kontakt zwrotny. 

Z poważaniem  

 
 
Monika Wolska  
 
PREZES  
Hosemann Polska Sp. z o.o.  


