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Huta Stali Jakościowych offers innovative and high quality products, designed for individual customers,
delivered with short lead times and at competitive prices. The best evidence of the high quality of our
products is the personal experience of our existing clients.
„Huta Stali Jakościowych is one of our strategic
suppliers with whom we formed a long- term and
close relationship. Hitherto, we have purchased
from HSJ a significant tonnage of different grades
of steel used in various industries, and we can
confidently recommend the firm as a reliable,
flexible and loyal business partner .”
ATI ZKM Forging

„Wieloletnia współpraca pomiędzy Kuźnią Jawor
i Hutą Stali Jakościowych S.A., przekonała nas,
że mamy do czynienia z godnym zaufania
partnerem. HSJ S.A. jest otwarta i gotowa do
współpracy w zakresie rozwoju produktu oraz
poszukiwania nowych rozwiązań
technologicznych. Stosowane przez HSJ S.A.
najwyższe standardy w zakresie innowacyjności,
terminowości oraz gwarantowanej jakości
wyrobów pozwalają nam na realizację zamówień
głownie pod motoryzację, która jest bardzo
wymagającym sektorem.”
KUŹNIA JAWOR S.A. GWARANT Group

„Huta Stali Jakościowych S.A. jest naszym
Partnerem handlowym od lat 20. Wieloletnia
współpraca pomiędzy Kuźnią Polską S.A. w
Skoczowie i Hutą Stali Jakościowych S.A.
polegająca między innymi na poszukiwaniu
nowych rozwiązań technologicznych w zakresie
rozwoju produktu, pod tak wymagający sektor
jakim jest motoryzacja, przekonała nas, że
mamy do czynienia z rzetelnym i godnym
zaufania Partnerem. HSJ S.A. stosuje
najwyższe standardy w zakresie
innowacyjności, terminowości oraz
gwarantowanej jakości wyrobów. Kuźnia Polska
S.A. szczyci się współpracą z takim Partnerem.”
Kuźnia Polska S.A.

„As a result of the long- term co- operation
between our firm and HSJ we can safely state
that HSJ is a reliable partner offering high quality
services. We truly appreciate its dedication to
developing new and innovative technological
solutions in materials technology, which we
successfully employ in our offer for the mining
industry.”
KOPEX Group S.A.

„I’m happy to confirm since the beginning of our
cooperation that HSJ is a reliable partner, open
for implementing new technological innovation.
Using by HSJ the highest standards in the range
of promptness and the guaranteed quality of
products give us opportunity to realize orders
mainly for automotive, or important end user.
I would like to insist about the fiability, the good
reactivity, the professionalism and the dynamism
with the team in effect .” / Sales& Purchasing
Director – Precironds SA/
PRECIRONDS S.A.

