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Nasze rozwiązania działają w:

Dołącz do 
nas już dziś.

Our solutions can be found in:

Join us today

Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.
Dębówka 17E
20-823 Lublin

Tel.: +48 81 444 10 21
Fax: +48 81 444 10 21

Kom.: +48 607 83 07 84

Zadzwoń: +48 517 164 141
Umów się na prezentację

Podnosimy standardy pracy

Do you need a presentation? 
We have a show car that can be 
sent to every corner of Europe. 

If you would like to experience 
working on any of the 3ARM 
or ROSCAMAT products or see 
(live) how the roller and ball 
surfaces look like, tell us about it!

Czy potrzebujesz prezentacji? 
Dysponujemy samochodem pokazowym, 

który wyślemy w każdy zakątek Europy.

Jeśli chciałbyś doświadczyć pracy 
na którymkolwiek z produktów 3ARM, 

ROSCAMAT lub zobaczyć na żywo
 jak wyglądają blaty rolkowe i kulkowe, 

powiedz nam o tym.

SHOW CAR
SAMOCHÓD POKAZOWY



ZALETY SYSTEMÓW FILTRACJI ROER

Mniejsze zapylenie
Urządzenia filtrujące ROER pomagają 
oczyścić powietrze ze szkodliwych 
cząsteczek.

Większe bezpieczeństwo pracy
Dzięki oczyszczonemu powietrzu 
zwiększa się bezpieczeństwo pracy
Zmniejszone ryzyko chorób zawodowych

Mniejsze ryzyko chorób zawodowych
Systemy filtrujące ROER zmniejszają 
ryzyko występowania chorób 
zawodowych związanych z oddychaniem.

Jak zapobiegać skutkom 
narażenia na pył?

Zapylenie można ograniczać wykorzystując różne 
środki ochrony indywidualnej - takich jak maski 
i półmaski, środki ochrony zbiorowej np. mechan-
iczne systemy wentylacji i pochłaniania. Do tej 
drugiej kategorii należą systemy filtracji ROER.

REDUKCJA ZAPYLENIA
Praca w zapyleniu wymaga stosowania środ-

ków ochrony dróg oddechowych, utrudnia 
komunikację i jest niebezpieczna dla zdrowia 
pracowników. Pozbądź się szkodliwego pyłu 

z miejsca pracy dzięki systemom filtracji 
powietrza ROER.

Pollination can be limited by using different personal protective equip-
ment - such  as masks and half masks, collective protection measures, 
e.g. mechanical ventilation and absorption systems. The latter category 
includes the ROER filtration systems.

How to prevent the effects 
of exposure to dust?

Reduces dust
ROER filtering devices help clean the air of 
harmful particles.

They increase work safety
Thanks to the purified air, work safety is being 
increased

Reduced risk of occupational diseases
ROER filtering systems reduce the risk of 
breathing-related occupational diseases.

ADVANTAGES OF THE ROER FILTRATION SYSTEMS

DLACZEGO SYSTEMY 
FILTRACJI ROER 
SĄ SKUTECZNE?
Nasi inżynierowie rozważają każdy 
przypadek z osobna. Nasze rozwiązania 
są dostosowane do indywidualnych potr-
zeb naszych klientów i spełniają specy-
ficzne wymagania każdej sytuacji.

WHY ARE ROER FILTRATION SYSTEMS 
EFFECTIVE?
Our engineers consider each case individually. 
Our solutions are tailored to the individual 
needs of our clients and meet the specific 
requirements of each situation.

Dygestorium DG-01

REDUCTION OF DUST
Working in dusty environment requires the use of 

respiratory protective equipment, hinders communi-
cation and is dangerous to the health of employees. 

Get rid of harmful dust from the workplace thanks

W jaki sposób pyły 
oddziałują na 

zdrowie człowieka?
Ze względu na działanie 

biologiczne pyły działają:

How do dusts affect 
human health?
Due to biological action, dust works as:

irritant 
- particles of coal, glass, iron
fibrosis 
- particles of quartz, asbestos, talc
carcinogenic 
- asbestos
allergens 
- dust of plant and animal origin

drażniąco 
- cząstki węgla, szkła,żelaza
zwłókniająco 
- cząstki kwarcu, azbestu, talku
kancerogennie 
- azbest
alergizująco 
- pyły pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego

roer.pl



Dzięki zastosowaniu naszej technologii używane 
przez ciebie maszyny będą pracowały ciszej 
zwiększając bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

WIELOWARSTWOWA 
IZOLACJA AKUSTYCZNA

ROZMIAR URZĄDZENIA 
NIE GRA ROLI.

Zabudowy dźwiękoszczelne ROER 
pozwalają na wygłuszanie dowolnej 
wielkości urządzenia. Od niewielkiego 
wentylatora po dużą prasę przemysłową.
Zabudowy konstruujemy na zamówienie, 
pod dokładny wymiar.

Zabudowy dźwiękoszczelne ROER:

Ułatwiająkomunikację
Redukcja hałasu pozwala usprawnić 
komunikację między pracownikami 
na hali produkcyjnej.

Zwiększają komfort pracy
Redukcja hałasu pozwala uprościć 
stosowanie narzędzi ochrony słuchu, 
co zwiększa komfort pracy.

Zwiększają bezpieczeństwo pracy
Redukcja hałasu zwiększa świado-
mość pracownika, co skutkuje 
poprawą bezpieczeństwa pracy.

Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu
Dobór właściwej technologii w walce z nadmiernym 
hałasem jest kluczem do efektywnego rozwiązania tego 
problemu. Wielowarstwowa izolacja akustyczna ROER po-
zwala bardzo skutecznie zmniejszyć ilość hałasu generowa-
nego przez urządzenia, zapewniając pracownikom bardziej 
komfortową i bezpieczną pracę.

Hałas jest jednym z najistotniejszych 
czynników zwiększających ryzyko pracy. W 
zamkniętych pomieszczeniach w szczególny 
sposób wpływa na zdrowie i kondycję pra-
cowników. Długotrwałe przebywanie w obec-
ności hałaśliwych urządzeń powoduje 
uszczerbek na zdrowiu, dlatego ich obecność 
powoduje konieczność stosowania narzędzi 
ochrony słuchu. To z kolei sprawia, że trudna 
staje się komunikacja na hali produkcyjnej.

Noise is one of the most important factors increasing the 
risk of work. In closed rooms, it has a special impact on the 
health and �tness of employees. Prolonged presence next 
to noisy devices causes damage to health, which is why 
their presence makes it necessary to use hearing protection. 
This, in turn, makes communication in the production hall 
di�cult.

The size of the device 
does not matter.

ROER soundproof housings 
allows you to dampen the 
device of any size. From a small 
fan to a large industrial press.

ROER Soundproof housings:

They facilitate communication
Noise reduction helps to improve 
communication between employees on 
the production floor.

They increase work comfort
Noise reduction simplifies the use of 
hearing protection tools, which increases 
the comfort of work.

They increase work safety
Noise reduction increases employee 
awareness, which results in improved 
work safety.

Nasze zabudowy dźwiękoszczelne budujemy 
od podstaw, w dowolnym rozmiarze i kształcie. 
Dzięki temu możemy efektywnie wygłuszyć 
każde urządzenie, od małego wentylatora po 
dużą prasę przemysłową.
We build our soundproofed housings from scratch, in any 
size and shape. Thanks to this, we can effectively dampen 
any device, from a small fan to a large industrial press.

MULTILAYER ACOUSTIC INSULATION
Thanks to the use of our technology, 
the machines used by you will work 
more quietly, increasing the safety 
and ergonomics of work.

Solving the problem of excessive noise
The selection of the right technology in the �ght against excessive 
noise is the key to e�ective solution to this problem. Multilayered 
ROER sound insulation, allows you to very e�ectively reduce the 
amount of noise generated by devices, providing employees with 
a more comfortable and safe work environment.

roer.pl



W połączeniu z odpowiednimi wózkami trans-
portowymi nasze regały przemysłowe tworzą 
kompletne rozwiązanie, które pozwala efekty-
wnie transportować i składować materiały 
i wyroby.

In combination with the appropriate transport 
trolleys, our industrial racks create a complete 
solution that allows you to effectively transport 
and store materials and products.

RACKS WITH 
ROLLER SHELVES

Useful everywhere where it is enough 
to move the stored material in the 

FRONT/REAR direction

Przydatne wszędzie gdzie wystarczy 
przesuw składowanego materiału 

PRZÓD / TYŁ

SHELVES WITH ROLLER 
SHELVES

REGAŁY Z PÓŁKAMI 
KULKOWYMI

Useful where there is a need to 
set the components side to side 

on the shelf.

Przydatne tam gdzie na półce 
występuje potrzeba ustawiania 

składowanych elementów na boki.

Jakie są zalety regałów 
przemysłowych ROER?
What are the advantages of the ROER industrial shelving?

UŁATWIAJĄ PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE
Do naszych regałów można dokować wózki transportowe z 
blatami kulkowymi. Rozwiązanie to ułatwia przenoszenie 
detali.

ODCIĄŻAJĄ PRACOWNIKA
Kulki zamontowane w blatach regału znacznie zmniejszają 
siłę, która jest potrzebna, aby manipulować detalami na półce. 

THEY INCREASE SAFETY
Our industrial shelves have boards that ensure safety, 
so that you cannot accidentally drop a part from the 
rack.

REGAŁY Z PÓŁKAMI 
ROLKOWYMI

MAKE TRANSPORTATION AND STORAGE EASIER
You can dock transport trolleys with ball-tops to 
our racks. This solution makes it easier to carry 
parts.

THEY HELP THE EMPLOYEE
Rollers mounted in the shelves of the rack significantly 
reduce the strength that is needed to manipulate the 
details on the shelf.

ZWIĘKSZAJĄ BEZPIECZEŃSTWO
Nasze regały przemysłowe posiadają burty zapewniające bez-
pieczeństwo, dzięki czemu nie ma możliwości przypadkowego 
zrzucenia detalu z regału.
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STORAGE STACKER

ROER CUSTOM DESIGNS

HYDRAULIC GRIPPER

MOLD ASSEMBLY STATION

UKŁADNICA
MAGAZYNOWA

PROJEKTY
NA MIARĘ

CHWYTAK HYDRAULICZNY
STANOWISKO 
MONTAŻOWE FORM

Świadczymy usługi projektowe dla firm potrzebujących wsparcia 
technicznego. Zajmujemy się głównie PROJEKTOWANIEM a w razie 
potrzeby także wykonawstwem, maszyn, narzędzi specjalnych oraz 
wyrobów prototypowych w zakresie mechanicznym, hydraulicznym 
i elektrycznym, oraz automatyką i sterowaniem.

We offer design services, technical support and know-how. Our 
focus is on design and manufacturing of machines, specialty 
tools and prototypes, be it mechanical, hydraulic or electric with 
automation and control. 


