
FORK to:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – za rzetelne wykonanie 
powierzonych usług, ale i bezpieczeństwo prac 
i środowisko naturalne – chcemy mieć pozytywny 
wpływ na otoczenie, w którym działamy,

SKUTECZNOŚĆ – nasi Klienci cenią sobie wysoką 
efektywność wykonywanych przez nas zadań,  
bez względu na branżę, w której działają,

BEZPIECZEŃSTWO – pracujemy z zachowaniem 
standardów BHP i PPOŻ, troszcząc się o ochronę 
zdrowia i minimalizację ryzyka dla pracowników,

WSZECHSTRONNOŚĆ – każdy Klient  
jest dla nas wyjątkowy i dla każdego 
przygotowujemy indywidualną ofertę.
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15 lat 
na rynku

PONAD

Naszą misją jest posiadanie opinii skutecznego 
wykonawcy świadczącego usługi w przemyśle 
wydobywczym oraz przetwórczym opartym na bazie 
surowcowym. 

Naszą wizję realizujemy poprzez działania mające  
na celu zwiększanie kwalifikacji naszego zespołu, 
by móc kompleksowo i skutecznie świadczyć usługi 
w Państwa zakładach.
Pragniemy zapewnić naszym klientom najwyższe 
standardy oferowanych usług.

FORK to zespół specjalistów, którzy do swojej pracy 
podchodzą z pasją, zaangażowaniem,  
ale i odpowiedzialnością. Wierzymy, że najwyższe 
standardy usług to absolutna podstawa. 

SOLIDNY PARTNER 
NA LATA

DLACZEGO FORK?
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NASZA
OFERTA

Ofertę dostosowujemy do induwidualnych potrzeb Klientów. 
Skontaktuj się, a wspólnie wypracujemy portfel usług, które zapewnią Ci komfort i bezpieczeństwo inwestycji.

ODPYLANIE PRZEMYSŁOWE

MODERNIZACJA I REMONTY 
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

OBSŁUGA INWESTYCJI 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

OPIEKA SERWISOWA

FORK wykonuje serwisy, remonty  
oraz modernizacje instalacji odpylających. 
Nasi eksperci pomogą dobrać właściwy 
system odpylania oraz dostarczą niezawodne 
komponenty – takie, które staną się gwarancją 
niezawodnego filtrowania powietrza.

Sprawnie działające urządzenia przemysłowe, 
wyregulowane tak, by pracowały precyzyjnie, 
wyważając między wydajnością, a ekonomią  
to podstawa Twojego sukcesu biznesowego.
 
Masz urządzenia przemysłowe, które 
wymagają modernizacji bądź remontu? 
Skontaktuj się z ekspertami FORK i przekonaj  
się, jak możemy Ci pomóc.

Rozwijasz swój zakład przemysłowy? 
W Twoich planach jest nowa inwestycja 
– np. rozbudowa działu produkcyjnego, 
modernizacja? Zapewnij sobie kompleksowe 
wsparcie. Pomożemy Ci zrealizować projekt 
konstrukcyjno-budowlany od A do Z.
 
FORK to zespół specjalistów z branży 
budowlanej i konstrukcyjnej. Dlatego 
dbamy zarówno o opracowanie koncepcji, 
jak i możemy zająć się wykonawstwem, 
wdrożeniem oraz nadzorem nad realizacją 
inwestycji.

Niwelujemy zagrożenia płynące z procesów 
technologicznych.
Ciągłość produkcji w zakładach 
przemysłowych to jeden z najważniejszych 
priorytetów. A dbałość o należyty stan 
techniczny maszyn i urządzeń  
oraz ich właściwa eksploatacja zmniejsza 
ryzyko niewłaściwego działania do minimum,  
co znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
w miejscu pracy i zapewnia ciągłość 
produkcji.


