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Producent systemów siatek i kratek dla architekturystalowych 

Manufacturer of metal fabric and welded screen architectural systems 

Hersteller von architektonischen Systemen aus Stahlgewebe und Stahlgitter



Jesteśmy wiodącym polskim producentem sit i filtrów 
przemysłowych, technologicznie zaawansowanych 
wyrobów na ich bazie oraz rozwiązań procesowych 
z ich wykorzystaniem. Jakość naszych wyrobów 
oparta jest na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy 
naszych pracowników oraz na certyfikowanym 
od 1996 roku Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001. 
Jej potwierdzeniem  jest zdobyte zaufanie i uznanie 
naszych Klientów na rynkach całej Europy oraz obu 
Ameryk

Architektoniczne Struktury Stalowe Progress łączą 
w sobie zaawansowane technologie produkcyjne 
z unikalnym potencjałem projektowym. Dzięki 
estetyce formy, możliwościom kształtowania 
przestrzeni, funkcjom dekoracyjnym i ochronnym oraz 
unikalnym efektom świetlnym, doskonale spełniają 
oczekiwania współczesnej architektury.
Nasz program produkcyjny obejmuje siatki plecione, 
kratki zgrzewane oraz blachy cięto-ciągnione 
i perforowane. Oferujemy zarówno rozwiązania 
indywidualne, jak i  systemowe. Programy 
konsultacyjny i serwisowy gwarantują profesjonalne 
doradztwo oraz wsparcie techniczne wraz 
z montażem na każdym etapie realizacji projektu.

We are Polish leading manufacturer sieves, screen 
decks and industrial filters as well as technologically 
advanced products and process solutions based on 
them. The quality of Progress Eco products is based on 
many years of experience, knowledge of our 
employees and on Quality Management System 
compatible with ISO 9001, certified in 1996. It is 
confirmed by confidence and recognition of our 
customers. We deliver our products to European and 
American markets.

Architectural Steel Structures Progress combine 
advanced production technologies with unique 
design potential. They offer great elegance and 
aesthetics of form, space shaping possibilities, 
decorative and protective functions and unique light 
effects. Thanks to that, they fulfil the demands 
of modern architecture. 
Our manufacturing program includes woven wire 
mesh, welded gratings and screens as well as 
perforated and expanded metal sheets. We provide 
both individual and system solutions. Our consulting 
and service programs guarantees professional 
support during all design and realisation stages

Progress ist der führende polnische Produzent von 
Industr iesieben und –f i l tern, technologisch 
fortgeschrittenen Produkten auf ihrer Basis sowie 
Prozesslösungen mit ihrer Verwendung.
Die Qualität unserer Produkte basiert auf der 
vieljährigen Erfahrung und dem Wissen unserer 
Mitarbeiter sowie auf dem seit 1996 zertifizierten 
Qualitätsmanagement ISO 9001.
Das gewonnene Vertrauen und die Anerkennung 
unserer Kunden in ganz Europa sowie Nord- und 
Südamerika ist die Bestätigung dieser Qualität.

Architektonische Stahlstrukturen Progress verbinden 
fortgeschrittene Produktionstechnologien mit 
außergewöhnlichem Projektpotential.
Dank der Ästhetik der Formen, der Möglichkeiten der 
Formung des Raums, der dekorativen Funktionen und 
Schutzfunkionen sowie der außergewöhnlichen 
Lichteffekte erfüllen sie vollkommen die Erwartungen 
der heutigen Architektur.Unser Produktionsprogramm 
umfasst Gewebe, pressgeschweißte Gitter sowie 
Streckmetall und Lochbleche.
Wir bieten sowohl individuelle Lösungen als auch 
Sys temlösungen an.  D ie  Beratungs -  und 
Serviceprogramme garantieren professionelle 
Beratung sowie technische Unterstützung mit 
Montage auf jeder Etappe der Verwirklichung des 
Projekts. 



exterior

elewacje i fasady
osłony przeciwsłoneczne
balustrady i balkony
ogrodzenia i kratki
pokrycia i obudowy
kratki podłogowe
odwodnienia
mała architektura
projekty miejskie

facades and frontages
sunshades
balustrades
safety fences and grids
covers and casings 
floor grattings
drainage grattings
small architecture
urban design

Fassaden
Sonnenschutz
Geländer und Balkone
Zäune und Gitter
Abdeckungen und Gehäuse
Fussbodengitter
Entwässerungen
Kleinarchitektur
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elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

FORTELL S.R.O. / Czech Republic 
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elewacje i fasady + LED
facades and frontages + LED
Fassaden + LED

CH NOWY ŚWIAT / Shopping Center
Rzeszów, Polska 
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elewacje i fasady
facades and frontages

Fassaden

LOTNISKO KRAKÓW BALICE / KRAKÓW AIRPORT
Kraków, Polska 
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elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

CH FOCUS PARK / Shopping Center
Bydgoszcz, Polska



odwodnienia
drainage grattings

Entwässerungen

VICAR Management Sp. z o.o.
Warszawa, Polska 
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STACJA METRO A 23 
Warszawa, Polska 

elewacje i fasady
facades and frontages

Fassaden
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CH CUPRUM ARENA / Shopping Center 
Lubin, Polska 

elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

GALLA 76351120



STADION LEGIA WARSZAWA
Warszawa, Polska 

elewacje i fasady
facades and frontages

Fassaden
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CH TESCO / Shopping Center
Warszawa, Polska 

elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

RADIUS Z07100



VIRGO P07020

Narodowy Instytut F. Chopina
Warszawa, Polska 

elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

Muzeum Inżynierii Miejskiej
Kraków Polska

elewacje i fasady

RADIUS Z07050

facades and frontages
Fassaden

 
Gerona, Spain 

elewacje i fasady
facades and frontages
Fassaden

SAGITTARIUS 11432
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elewacje i fasady
facades and frontages 
Fassaden 

CH GALERIA ECHO / Shopping Center
Kielce, Polska 

RADIUS design
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elewacje i fasady
facades and frontages 
Fassaden 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Catholic University of Lublin
Lublin, Polska 

SATURN design
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elewacje i fasady
facades and frontages 
Fassaden 

Czechy/ Czech Republic

SAGITTARIUS design



Poznań, Polska 

CH VICTORIA / Shopping Center
Wałbrzych, Polska 

ogrodzenia i kratki
safety fences and grids
Zäune und Gitter

ARRAS D01250

TAURUS P02015

ogrodzenia i kratki / elewacje i fasady
safety fences and grids / facades and frontages

Zäune und Gitter / Fassaden

Kraków, Polska 

mała architektura
small architecture
Kleinarchitektur

LIGHT Z05077
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sufity metalowe
balustrady
rolety
żaluzje przeciwsłoneczne
ścianki działowe
okładziny ścienne
pokrycia i obudowy
kratki wentylacyjne
kratki podłogowe
odwodnienia

balustrades 
roller shutters 
sunblinds
wall partitions 
wall claddings
covers and casings
ventilation grills
floor grattings
drainage grattings

ceilings

interior

Decken
Geländer
Rollläden
Sonnenschutzjalousien
Trennwände
Wandverkleidungen
Abdeckungen und Gehäuse
Lüftungsgitter
Fussbodengitter
Entwässerungen
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Budynki Parlamentu Polskiego 

sufity metalowe
ceilings
Decken

VIRGO P07020
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Narodowy Instytut F. Chopina
Warszawa, Polska 

sufity metalowe
ceilings
Decken

VIRGO P07020
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Muzeum Walki i Męczeństwa - PALMIRY
Warszawa, Polska 

sufity metalowe [DECO]
ceilings [DECO]
Decken [DECO]

RADIUS Z08075
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Państwowa Wyższa Szkoła
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
The Polish National Film, Television
and Theatre School
Łódź/Poland

sufity metalowe [DECO]
ceilings [DECO]
Decken [DECO]

RADIUS design
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Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, Polska 

sufity metalowe [DECO]
ceilings [DECO]
Decken [DECO]

RADIUS Z07250



HOTEL ŁYSOGÓRY
Kielce, Polska 

sufity metalowe
ceilings
Decken

VIRGO P07020

STACJA METRO A 23
Warszawa, Polska

sufity metalowe
ceilings
Decken

HOTEL KAZIMIERZ
Kazimierz, Polska

sufity metalowe
ceilings
Decken

35



Katolicki Uniwersytet Lubelski
Catholic University of Lublin
Lublin/Poland

sufity metalowe [ASTRO]
metal ceilings [ASTRO]
Decken [ASTRO]

VIRGO design



Katolicki Uniwersytet Lubelski
Catholic University of Lublin
Lublin/Poland

okładziny ścienne 
wall cladings
Wandverkleidungen

SAGITTARIUS design
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VICAR Management Sp. z o.o.
Warszawa, Polska 

balustrady / pokrycia i obudowy
balustrades / covers and casings 

Geländer / Abdeckungen und Gehäuse 

VIRGO P07020
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STACJA METRO A 23
Warszawa, Polska 

mała architektura
balustrades / covers and casings 
Geländer / Abdeckungen und Gehäuse 

PROGRESS ECO
Staszów, Polska 



POLITECHNIKA LUBELSKA
Lublin, Polska 

okładziny ścienne
wall claddings

Wandverkleidungen 

RADIUS Z07050
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VICAR Management Sp. z o.o.
Warszawa, Polska 

pokrycia i obudowy
covers and casings 

Abdeckungen und Gehäuse 

ELIOS Z06100

PASAŻ ZIELONY
Kielce, Polska 

ścianki działowe
wall partitions 
Trennwände 

LIGHT Z05077, TAURUS P02110 
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Calle Muntaner
Barcelona, Spain

kratki podłogowe
floor grattings 
Fussbodengitter 

kratki podłogowe
floor grattings 

Fussbodengitter 

LUNA Z02010

ELIOS Z06100

ścianki działowe
wall partitions 
Trennwände 

SAGITTARIUS P11432 



Staszów, Polska 

balustrady
balustrades

Geländer 

ARIES P01060
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HOTEL ŁYSOGÓRY
Kielce, Polska

LIGHT Z05077

balustrady
balustrades
Geländer 

PASAŻ ZIELONY
Kielce, Polska 

balustrady
balustrades

Geländer 

LIGHT Z05077



FENSTERBAU EXPO
Nuremberg, Germany

SAGITTARIUS P011320

ścianki działowe
wall partitions 
Trennwände 
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sposoby mocowania siatek  Progress
methods to assembly wire mesh Progress

śruba oczkowa
eyebolt

siatka z wplecionym 
prętem nośnym
mesh and roundbar

istniejąca konstrukcja
existing substructure wieszak hakowy

hook fastening bracket

siatka z wplecionym prętem nośnym
mesh and roundbar

siatka okuta blachą
mesh with tension 
profile

śruba widełkowa
fork screw

istniejąca konstrukcja
existing substructure
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A E

śruba oczkowa
eyebolt

siatka z wplecionym prętem nośnym
mesh and roundbar

wieszak rurowy
pipe fastening 
bracket

grzebień napinający
tensioning comb 

profile

wieszak rurowy
pipe fastening 
bracket

siatka
mesh

płaskownik
flatbar

siatka
mesh

C F

siatka z wplecionym 
prętem pośrednim
mesh and intermidiate roundbar

wieszak pośredni
intermediate bracket

rura pśrednia
intermediate pipe

klamra montażowa
wire conector

A B

sprężyna kompensacyjna
compensating spring

grzebień napinający
tensioning comb profile

siatka
mesh

wieszak rurowy
pipe fastening bracket

siatka z wplecionym 
prętem nośnym

mesh and roundbar

sprężyna kompensacyjna
compensating spring

śruba oczkowa
eyebolt

wieszak dolny
fastening bracket

DC

śruba oczkowa
eyebolt

siatka z wplecionym prętem nośnym
mesh and roundbar

istniejąca konstrukcja
existing substructure

sprężyna kompensacyjna
compensating spring

wieszak rurowy
pipe fastening bracket

sprężyna kompensacyjna
compensating spring

śruba oczkowa
eyebolt

siatka z wplecionym prętem nośnym
mesh and roundbar

istniejąca konstrukcja
existing substructure

śruba widełkowa
fork screw

sprężyna kompensacyjna
compensating spring

siatka okuta blachą
mesh with tension profile

BA E

B

D

Opcje A B C D dla mocowania górnego i dolnego
rekomendowane są dla siatek plecionych z linką.

Options A B C D top and bottom are recommended for
woven wire mesh with rope.

M
T

M
I

M
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kratka
grating
kratka
grating

uchwyt montażowy
assembly grip
uchwyt montażowy
assembly grip

istniejąca konstrukcja
existing substructure

istniejąca konstrukcja
existing substructure

Kratka
Grating
Kratka
Grating

Uchwyt Montażowy
Assembly grip
Uchwyt Montażowy
Assembly grip

sposoby mocowania kratek Progress
methods to assembly gratings Progress

kratka
grating
kratka
grating

uchwyt montażowy połączony z kratką
assembly grip join to grating

istniejąca konstrukcja
existing substructure

istniejąca konstrukcja
existing substructure

kratka
grating
kratka
grating

uchwyt montażowy połączony z kratką
assembly grip join to grating
uchwyt montażowy połączony z kratką
assembly grip join to grating

kratka
grating
kratka
grating

kratka
grating
kratka

grating

A B

kratka
grating
kratka
grating

uchwyt montażowy
assembly grip
uchwyt montażowy
assembly grip

uchwyt montażowy 
połączony z kratką
assembly grip join to grating

uchwyt montażowy 
połączony z kratką
assembly grip join to grating

uchwyt montażowy
assembly grip

uchwyt montażowy
assembly grip

kratka
grating
kratka
grating

istniejąca konstrukcja
existing substructure

istniejąca konstrukcja
existing substructure

DC



Architektoniczne Struktury 
Stalowe Progress

Progress Eco S.A.
www.progressarch.com

portfolio.be inspired

Producent systemów siatek i kratek dla architekturystalowych 

Manufacturer of metal fabric and welded screen architectural systems 

Hersteller von architektonischen Systemen aus Stahlgewebe und Stahlgitter

www.progressarch.comProgress Eco S.A.

Progress Eco S.A   
Dobrów 7, 
28-142 Tuczępy, PL
tel: 0048 15 864 62 70
fax:0048 15 864 62 78
arch@progressarch.com

Więcej danych kontaktowych na www.progressarch.com

To find us in your area visit  www.progressarch.com

Um uns in Ihrem Gebiet zu finden besuchen Sie www.progressarch.com

0
6

/
2

0
1

2
 C

o
p

y
r

ig
h

t
 P

r
o

g
r

e
s

s
 E

c
o

 S
.A

.


	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1

