
  



  

/ / Obszary działalnościObszary działalności

Firma Sincor powstała w 1999 roku. Firma Sincor powstała w 1999 roku. 

Od początku naszej działalności zajmujemy się inspekcjami, Od początku naszej działalności zajmujemy się inspekcjami, 

audytami i szkoleniami. Aktualnie jesteśmy aktywni w obszarach:audytami i szkoleniami. Aktualnie jesteśmy aktywni w obszarach:

      inspekcje,inspekcje,

      ekspertyzy,ekspertyzy,

      audyty,audyty,

      szkolenia, szkolenia, 

      branżowa strona internetowa: portalkorozyjny.pl.branżowa strona internetowa: portalkorozyjny.pl.



  

/ / Nasze biuroNasze biuro

Nasza firma mieści się w Gdańsku.Nasza firma mieści się w Gdańsku.

Biuro położone jest Biuro położone jest 

w południowo – zachodniej częściw południowo – zachodniej części

Gdańska, w nowej dzielnicy Gdańska, w nowej dzielnicy 

przemysłowej.przemysłowej.

Wiele z naszych projektów Wiele z naszych projektów 

prowadzonych jest w Polsce, ale prowadzonych jest w Polsce, ale 

nasi inspektorzy angażowani są również nasi inspektorzy angażowani są również 

w Niemczech, Norwegii, Danii, w Niemczech, Norwegii, Danii, 

Holandii i na Węgrzech.Holandii i na Węgrzech.



  

  / / Nasz zespółNasz zespół

Przez lata zbudowaliśmy grupę wykwalifikowanych i doświadczonych Przez lata zbudowaliśmy grupę wykwalifikowanych i doświadczonych 

inspektorów posiadających certyfikaty SOLAS, FROSIO i NACE. inspektorów posiadających certyfikaty SOLAS, FROSIO i NACE. 

80% naszych zleceń, to współpraca z zagranicznymi inwestorami, 80% naszych zleceń, to współpraca z zagranicznymi inwestorami, 

którzy lokują swoje projekty w Polsce.którzy lokują swoje projekty w Polsce.



  

/ / InspekcjeInspekcje

Naszym głównym zadaniem jest przeprowadzanie inspekcji podczas Naszym głównym zadaniem jest przeprowadzanie inspekcji podczas 

prac antykorozyjnych. Diagnoza istniejących problemów i identyfikacja prac antykorozyjnych. Diagnoza istniejących problemów i identyfikacja 

obszarów wymagających uwagi oraz rekomendacje i zapewnienie obszarów wymagających uwagi oraz rekomendacje i zapewnienie 

rozwiązań, które mogą być wdrożone w projekcie.rozwiązań, które mogą być wdrożone w projekcie.

  



  

/ / Nasze projektyNasze projekty

Tana Bridge (Norwegia)

Hornsea One (Morze Północne)

Hornsea One (Morze Północne)



  

Bligh Bank (Morze Północne) Arkona (Niemcy)

Bligh Bank (Morze Północne)Eldfisk Bridge (Norwegia)



  

Lepsoy Bridge (Norwegia)

Zbiornik paliwa (Polska)

Instalacja Lotos (Polska)

Instalacja Lotos (Polska)



  

/ / LaboratoriumLaboratorium

Posiadamy również laboratorium, w którym przeprowadzamy analizy Posiadamy również laboratorium, w którym przeprowadzamy analizy 

i ekspertyzy wykorzystując urządzenia uznanych marek, w tym i ekspertyzy wykorzystując urządzenia uznanych marek, w tym 

DeFelsko, Elcometer.DeFelsko, Elcometer.



  

/ / LaboratoriumLaboratorium

W naszym laboratorium wykonujemy badania powłok. W naszym laboratorium wykonujemy badania powłok. 

Przeprowadzamy m. in. analizy kolorymetryczne, badania Przeprowadzamy m. in. analizy kolorymetryczne, badania 

ultradźwiękowe, pomiary grubości PIG i testy przyczepności.ultradźwiękowe, pomiary grubości PIG i testy przyczepności.



  

/ / SzkoleniaSzkolenia

Rozwijająca się branża antykorozyjna wymaga wykwalifikowanych Rozwijająca się branża antykorozyjna wymaga wykwalifikowanych 

pracowników. Dlatego opracowaliśmy kursy, które przygotują pracowników. Dlatego opracowaliśmy kursy, które przygotują 

pracowników do pracy. Kursy naszej firmy skierowane są do śruciarzy, pracowników do pracy. Kursy naszej firmy skierowane są do śruciarzy, 

malarzy i inspektorów. Posiadamy certyfikaty zgodne z normami ASTM malarzy i inspektorów. Posiadamy certyfikaty zgodne z normami ASTM 

D 4228 i NORSOK M-501.D 4228 i NORSOK M-501.



  

/ / SzkoleniaSzkolenia

Dzięki firmie Bemakor, mamy możliwość prowadzenia Dzięki firmie Bemakor, mamy możliwość prowadzenia 

zajęć teoretycznych i praktycznych. Posiadamy do dyspozycji salę zajęć teoretycznych i praktycznych. Posiadamy do dyspozycji salę 

konferencyjną, kabinę do śrutowania i malowania oraz niezbędny konferencyjną, kabinę do śrutowania i malowania oraz niezbędny 

sprzęt do prowadzenia prac antykorozyjnych.sprzęt do prowadzenia prac antykorozyjnych.



  

/ / Portalkorozyjny.plPortalkorozyjny.pl

Nowa inicjatywa, którą zapoczątkowaliśmy w 2020 roku. Nowa inicjatywa, którą zapoczątkowaliśmy w 2020 roku. 

Uruchomiliśmy stronę internetową, która w przystępny sposób traktuje Uruchomiliśmy stronę internetową, która w przystępny sposób traktuje 

o tematyce związanej z antykorozją. Znajdują się tam recenzje o tematyce związanej z antykorozją. Znajdują się tam recenzje 

urządzeń, zagadnienia teoretyczne i testy weryfikacyjne.urządzeń, zagadnienia teoretyczne i testy weryfikacyjne.

Zawartość strony jest skierowana do pracowników branży:Zawartość strony jest skierowana do pracowników branży:

śruciarzy, śruciarzy, 

malarzy, malarzy, 

inspektorów,inspektorów,

  technologów, technologów, 

kierowników projektu.kierowników projektu.



 

 

/ / Dziękujemy za uwagę.Dziękujemy za uwagę.

Zachęcamy do kontaktu:Zachęcamy do kontaktu:

                                        pon. - pt. 8.00 - 16.00pon. - pt. 8.00 - 16.00

ul.Geodetów 20ul.Geodetów 20

80-371 Gdańsk80-371 Gdańsk

office@sincor.eu office@sincor.eu 

  

+48 788 299 916+48 788 299 916
+48 601 331 778+48 601 331 778
+48 788 299 916+48 788 299 916
+48 601 331 778+48 601 331 778
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