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KIM JESTES MY? 

Jesteśmy instytucją  szkoleniowo-doradczą działającą od 1999 r. non-profit, nie nastawioną na 
zysk, której przychody przeznaczane są na działania statutowe Izby.   

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem innowacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.  

Jako os rodek innowacji, s wiadczymy klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze  

i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług 

proinnowacyjnych najczęs ciej są juz  działające przedsiębiorstwa lub technologiczne start-up. 

 

POSIADAMY  

Doświadczenie w realizacji doradztwa technologicznego i branżowego  dla 56 Start-upów  
biorących udział w poszczególnych edycjach programu  - Akcelerator Innowacji 
Przemysłowych INDUSTRYLAB I i  II   

Doświadczenie w realizacji blisko 3000 h usług specjalistycznego doradztwa dla firm ( okres 
realizacji usług 2018-2021). 

Doświadczenie w realizacji usług audytów technologicznych i transferów technologii – byliśmy 
Krajowym Ośrodkiem Innowacji KSU. 

Certyfikat Standard Usługi  Szkoleniowo - Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 
2.0) 

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych od 2005 r. - Numer ewidencyjny 2.30/00045/2005 

Wpis do rejestru  podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia posiadająca uprawnienia  
do realizacji usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa 
zawodowego - numer wpisu 14667. 

Własną nowoczesną infrastrukturę do realizacji usług szkoleniowo - doradczych.  

Własną prototypownię druku  3d i skanu 3d 

 

Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych 

działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. 
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PRZEDMIOT OFERTY  

Druk wielkoformatowy  
 
Posiadamy profesjonalne urządzenie HP Design Jet T2600 MFP realizujące usługi w najwyz szej 
jakos ci. 

Oferujemy: 

✓ drukowanie,  
✓ kopiowanie,  
✓ skanowanie  

 

Wyz ej wymienione usługi s wiadczymy w formatach:  

✓ A4,  
✓ A3,  
✓ A2,  
✓ A1,  
✓ A0 

 
Druk 3d 

 

Posiadamy wysokiej jakos ci drukarki 3D. Druki 3D wykonujemy w technologii FDM, SLA 

i SLS. Czas wydruku zalez y od oczekiwanego wyglądu, wytrzymałos ci, rozmiaru  

oraz zastosowanego materiału. Czasem jest to kilkadziesiąt minut, a niekiedy nawet 

kilkaset godzin.  

W naszej prototypowni znajdują się trzy drukarki 3D kaz da o innej technologii: 

➢ Technologia FDM jest najpopularniejsza oferująca najlepszy stosunek ceny  

do jakos ci. Korzystamy z drukarki Stratasys F170. Obszar roboczy: 254x254x254 

mm, materiał: PLA, ASA, ABS, wysokos c  warstwy: 0.330, 0.254, 0.178, 0.127 mm, 

precyzja: częs ci są produkowane z dokładnos cią do +/-. 200 mm (0,008 cala) lub +/- 

0,002 mm / mm (0,002 cala / cala), w zalez nos ci od tego, kto ra z tych wartos ci jest 

większa. 

➢ Technologia SLA to precyzyjny druk 3D z z ywicy fotopolimerowej, zapewnia 

niespotykaną rozdzielczos c  druku, wyraziste kontury i gładką powierzchnię detali. 

Drukarka na kto rej pracujemy Formlabs 3. Przestrzen  robocza: 145×145×185 mm, 

wysokos c  warstwy: 25–300 μm, wielkos c  plamki lasera: 85 μm,  

➢ Technologia SLS to technologia o największym potencjale produkcyjnym. Druk 

proszkowy zapewnia wyrazistos c  konturo w, odpornos c  mechaniczną i chemiczną. 
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Nasza drukarka to Sinterit Lisa 2 Pro. Przestrzen  robocza o wymiarze 150x200x260 

mm, grubos c  warstwy 0,075 - 0,175 mm. 

Model do druku należy przesłać w formacie STL a my dokonamy wyceny i podamy czas 

realizacji. 

 

Przykład geometrii zapisanej w formacie STL 

Skan 3d 

 

Skanowanie 3D jest przeniesieniem obiektu rzeczywistego do oprogramowania 3D  

za pomocą skanera 3D EinScan Pro Plus, kto rym skanujemy ręcznie oraz stacjonarnie 

małe, jak i duz e obiekty. W szybki i automatyczny sposo b tworzymy model 3D  

na podstawie fizycznego obiektu. Dzięki temu moz emy przeprowadzic  całą inz ynierię 

odwrotną oraz dopasowac  skan, odtworzyc  uszkodzony obiekt lub przeprowadzic  dalsze 

modyfikacje. Cena zalez na jest od skanowanego modelu oraz dalszej modyfikacji.  
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NAZWA ORAZ ADRES 

Centrum Biznesu i Innowacji  
ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek 

Tel.  63 289 18 89 
e-mail – prototypownia@tig.turek.pl 

biuro@tig.turek.pl 
 

Adres internetowy:  www.tig.turek.pl 
Osoba do kontaktu: 

 

PAULINA MARCINKOWSKA-MRUK  

SPECJALISTA DS. DRUKU I SKANU 

 

 

e-mail:  tig@tig.turek.pl 

 

 

 

KONRAD GÓRSKI  

TECHNIK PROTOTYPOWNI   

 

 

e-mail:   k.gorski@tig.turek.pl 

 

 

 

  

  
 

 

  

Nowe usługi Tureckiej Izby Gospodarczej zostały wdroz one w ramach projektu „Rozwój 

potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla 

przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”, finansowanego ze 

s rodko w UE w ramach poddziałania 1.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego „Poprawa jakos ci usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”. 
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