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Pro�l �rmy
Dzięki długoletniemu doświadczeniu, Dynarax Systems stał 
się synonimem konkurencyjności, zaufania i wydajności.

Innowacyjność i gotowość do sprostania wyzwań 
stawianych przez naszych klientów wraz z dążeniem do 
wprowadzania metodologii Kaizen i Lean Manufacturing, 
prowadzi naszą �rmę do ciągłego doskonalenia.

Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego oferujemy 
wysokiej jakości produkty “Made in Europe” oraz 
zapewniamy spersonalizowany doradztwo techniczne.

Jesteśmy specjalistami w produkcji elementów stalowych. 
Nasz system rurkowy pomaga naszym klientom ulepszyć 
produkcję, magazynowanie oraz stanowiska pracy.

Nasze cele:

• Redukcja czasu zarządzania poprzez wprowadzenie zasad 
Kaizen i Lean Manufacturing

• Ulepszenie procesów poprzez redukcję produkcji w toku   
i optymalizację sekwencji operacji

• Minimalizację odpadów dzięki identyfikacji strat

• Wprowadzenie koncepcji Lean za pomocą narzędzi “5S”

Dynarax Systems obecny jest w wielu krajach: w Hiszpanii, 
Polsce, Portugalii, Niemczech, Francji, we  Włoszech, Tunezji, 
Argentynie...i zawsze jesteśmy otwarci na nowe rynki i nowe 
możliwości...

Company Pro�le
With the experience gained over the years, Dynarax Systems 
became synonimous of competency, reliability and 
e�ciency.

Innovative and always ready to catch up the challenges 
which markets and Customers o�ers, Dynarax Systems uses 
Kaizen and Lean Manufacturing methodologies  for the 
continuous improvement of processes. 

We always take care Customers needs realising high quality 
“Made in Europe” systems and giving on going support.

We are specialised in manufacturing steel, Tubular Modular 
Structures that help companies to improve their production, 
warehousing and workplace processes. 

Our Goals:

• Reduce Lead Time by implementing Kaizen and Lean 
Manufacturing principles

• Processes implementation reducing the number of WIP 
(Work in Process) and optimizing sequential operations 

• Remove the waste by identyfng the “errors”

• Implemention of Lean through “5S”

Dynarax is present in Spain, Italy, France, Tunisia, Portugal, 
Poland, Germany, Argentina and it’s always carefull about 
new business opportunities on international markets.
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Ciagłe doskonalenie 
z Dynarax Systems
Co oferujemy
• Rozwiązania na miarę, które zwiększają wydajność na 

stanowiskach pracy i liniach produkcyjnych
• Wysokiej jakości produkty oraz zindywidualizowany 

serwis techniczny

Metodologia �rmy Dynarax oparta jest na zasadach 
ciągłego doskonalenia Kaizen and Lean Manufacturing, 
których głównym celem jest zwiększenie wydajności. 
Dlatego naszą ofertę cechuje prostota i łatwość obsługi w 
porównaniu do innych systemów, które oferują bardzo 
złożony i szeroki wachlarz akcesoriów, z których wiele jest 
nieużytecznych.
W celu ułatwienia procesu podejmowania decyzji, montażu 
oraz zmniejszenia całkowitych kosztów, nasz system unika 
stosowania zbędnych elementów, ponieważ nadmiar 
stosowanych komponentów niepotrzebnie komplikuje cały 
system i powoduje zatracenia ducha Lean Manufakturing. 

Teoria
• Kaizen to zarówno filozofia,  jak i systematyczne 

wprowadzanie procesu ciągłego doskonalenia
• Lean to filozofia, która kładzie nacisk na przyspieszenie 

czasu reakcji poprzez minimalizowanie strat oraz poprawę 
przepływu materiału

• Muda (jap. Strata) to każde działanie, które pochłania czas, 
środki i/lub powierzchnię, ale nie dostarcza żadnej 
wartości dodanej do produktu czy usługi.

Cel
Redukcja czasu produkcji poprzez wprowadzenie zasad 
Kaizen i Lean Manufacturing w miejscu pracy.
Techniki Lean pozwalają na ulepszenie przepływu pracy 
poprzez zmiejszenie ilości pracy w procesie produkcji oraz 
optymalizację kolejności operacji.
Kładziemy nacisk na redukcję oraz eliminowanie strat 
poprzez indety�kowanie ich źródeł: gromadzenie zapasów, 
przestoje, transport i ruch, nadprodukcja, wady, 
niedostateczne wykorzystanie umiejętności.
Wprowadzamy Lean Manufakturing zgodnie z zasadami 5S: 
Seiri (Selekcja), Seiton (Organizacja), Seiso (Czystość), 
Seiketsu (Standaryzacja), Shitsuke (Samodyscyplina).

Co osiągamy
Pamiętając o powyższych celach, produkty i narzędzia 
Dynarax zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić proces 
wdrażania zasad Lean Manufacturing i Kaizen. Korzyści z 
wprowadzenia zasad ciągłego doskonalenia przynoszą 
natychmiastowe efekty:
• Usprawnienie procesów produkcji i magazynowania
• Optymalizacja wydajności procesów poprzez skracanie 

cykli czasowych i uwolnienie zdolności i zasobów
• Poprawa obsługi Klienta (dostawy Just in time, eliminacja 

błędów, małe serie, etc.)
• Wzrost produkcji i poprawa jakości produktu końcowego.

Dynarax’s approach to 
continuous improvement
What we o�er
• Made-to measure solutions to improve work place and 

production line e�ciency.
• A high quality product as well as a completely personalised 

technical evaluation service.

The Dynarax methodology is based on Kaizen and Lean 
continuous improvement systems, which primary principle 
is efficiency. Therefore, our offer’s outstanding features are 
its versatility, simplicity and ease of use – compared to other 
systems that offer a complex and extensive range of 
accessories, many of which are unnecessary. With the aim of 
facilitating the decision making process and assembly and 
reducing the overall cost, our system avoids any extra 
component. All those super�uous accessories normally end 
up confusing the Client and go against the spirit of lean.

The basics
• Kaizen is both a philosophy and a systematic approach to 

continuosly improving processes.
• Lean is a philosophy that focuses on increasing response 

time, by eliminating waste and improving flow.
• Muda (Japanese for waste) is any activity that takes up 

time, resources or space but does not add value to a 
product or service.

The goal
Reduce lead time by implementing Kaizen and Lean 
Manufacturing principles in the workplace.
We apply Lean to improve the process flow by reducing the 
amount of WIP (work in process) and optimising operations 
sequencing.
We focus on waste elimination by identifying muda source: 
Inventory, Waiting, Transport, Motion, Over-processing, 
Over-production, Defects and Inadequate use of skills.
We implement Lean by following the “5S”: Seiri 
(Organization), Seiton (Tidiness), Seiso (Purity), Seiketsu 
(Cleanliness), Shitsuke (Discipline).

What we achieve
With all these objectives in mind, Dynarax’s products and 
tools are designed to ease Lean and Kaizen processes 
implementation. The benefits are immediately noticeable: 
• Improvement in warehousing and production processes;
• Optimisation of process efficiency by reducing cycle times 

and freeing up capacity and resources;
• Better Client service (JIT, delivery, error free, small batches, 

etc);
• Boost the quality and quantity of the final product.
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Metoda X-LEAN
W Dynarax Systems opracowalismy własną metodę 
przygotowania ofert, tzw. Metodę X-Lean, która łączy 
wysokiej jakości produkt z wyspecjalizowaną obsługą. 
Grupa ekspertów Dynarax oferuje wsparcie, na każdym 
etapie procesu ciągłego ulepszania. To klient decyduje, w 
jakim obszarze potrzebuje współpracy z �rmą Dynarax, by 
właściwie wdrożyć zasady Lean Manufacturing:

1. Identy�kacja in situ obszarów wymagających poprawy: 
naszym pierwszym działeniem jest poznanie procesu 
produkcji, tak by zlokalizować możliwe źródła straty 
(muda)

2. Projekt nowej instalacji: analizujemy informacje 
uzyskane na podstawie obserwacji, przygotowujemy 
projekt i opracowujemy system zgodny z wymogami 
danego zakładu;

3. Produkcja i dostawa materiału
4. Montaż i odbiór techniczny (in situ lub w naszej fabryce)
5. Serwis posprzedażowy

X-LEAN Method
At Dynarax Systems we have created a new flexible offer 
concept that combines a highly personalised product and 
service: the X-Lean Method. Dynarax’s expert team offers 
support throughout every stage of continuous 
improvement. The Client decides where they want Dynarax 
to collaborate  to correctly implement Lean.

1. On site identification of areas to improve: our first job is 
to experience the production process on hand in order 
to spot possible mudas; 

2. New facility design: we analyze the information taken 
from the observation, prepare a proposal and develop a 
system that suits plant requirements;

3. Preparation and delivery of the necessary material;
4. Set up and validation (either on permises or at our 

facilities);
5. After sales follow up. 
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1. X-Lean Check up; Visit and 
Identification; Improvement 
Analysis

1. Ocena X-Lean; Wizyta w 
fabryce; Identyfikacja in situ; 
Optymalizacja procesów

2. X-Lean Planning; Structure 
Design; Lay-out

2. Planowanie X-Lean; 
Koncepcja nowej konstrukcji; 
Lay-out

3. X-Lean Management; Material 
Preparation: customized or 
standard lenght

3. Zarządzanie X-Lean; 
Przygotowanie materiału: 
standardowy lub na wymiar

4. X-Lean Application;
Assembly and Installation

4. Zastosowanie X-Lean; Montaż 
i instalacja

5. X-Lean Control; After sales; 
Follow up

5. Kontrola X-Lean; Serwis 
posprzedażowy

1

2

3

4

5

Sam wybierz moment rozpoczęcia współpracy

Select your starting point

Robertandowski
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Serwis X-LEAN
Opcja 1: dostawa luźnego materiału
Załączamy dokument w “Excelu” w celu dokonania 
zamówienia materiału.

Ta opcja zawiera :
Szkolenie X-LEAN ® :
• Szkolenie “Lean Manufacturing “ w miejscu pracy, 

zastosowanie “5S” na stanowisku pracy lub w danej 
komórce, stałe doskonalenie w procesach produkcyjnych.

• Zastosowanie X-LEAN ® przy projektowaniu struktur przez 
operatora; w tym momencie sam operator zdobędzie 
wiedzę na temat możliwości zastosowań naszego 
systemu.

• Przygotowanie materiału: optymalne cięcie rurek do 
budowy struktur w celu zaoszczędzeniu materiału oraz 
usprawnienia montażu.

• Montaż struktur: jak zmontować daną strukturę w sposób 
efektywny, szybki i skuteczny, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo i ergonomię. 

Szkolenie kończy się przygotowaniem konkretnego 
projektu, przygotowaniem materiału (cięcie) oraz 
montażem regału do magazynowania rurek i akcesoriów 
(przez uczestników).

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający 
udział w szkoleniu X-LEAN method® dot. zastosowania Lean 
Manufacturing w procesach produkcyjnych.

Czas trwania: 1 - 2 dni, w zależności od ilości uczestników.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:
• Operator rozwiązuje “in situ” i natychmiast trudności 

powstałe podczas procesu produkcyjnego lub 
magazynowania, projektując i montując struktury 
potrzebne w danym momencie.

• Operator uczestniczy w procesie w sposób aktywny, mając 
na uwadze ergonomię i bezpieczeństwo pracy. 
Efektywniej uczestniczy w całym procesie produkcyjnym.

Czas realizacji zamówienia: w przypadku zamówień 
średnich 24/ 48 godziny+ transport.

W przypadku większych zamówień do ustalenia.

Dynarax Systems dostarcza na żądanie projekty struktur 
wraz z listą materiału, w formacie elektronicznym i 3D, a 
także plany montażowe z wykazem wszystkich części.

X-LEAN Service
Option 1: “Bulk” Supply
Enclosed is an Excel �le for ordering material.
The following are included in this option:

X-LEAN training course:
• Workplace training in Lean Manufacturing, applying the 

“5S” at the workplace or station, continuous improvement 
in production processes.

• Applying X-LEAN. Structure designed by the operator; 
here, the operator learns all the possibilities our systems 
have to offer.

• Cutting the pipes to make structure, here we can optimize 
pipe cutting to save material, making later and correct 
assembly easy.

• Structure Assembly: how to simply, quickly and efficiently 
assemble the structure, reducing assembly time; 
assembling safely and ergonomically.

The course ends with the design, cutting and assembly of 
the structure (carried out by the operators) that will be used 
for storing piping, accessories, etc.

All those that attend will be awarded the X-LEAN method 
Diploma in applying Lean Manufacturing for production 
processes.

Course duration: 1 or 2 days depending on the number of 
participants.

The objective of this course is:
• For the operators to immediately solve “on site” difficulties 

that arise in production or storage processes by designing 
and assembling the necessary structures.

• For the operators to actively participate in the process, 
taking their own ergonomics and safety into account. 
Their participation makes the whole production process 
more effective.

Delivery: 24/48 hours for medium orders. According to 
project (and shipping time).

With this delivery time, we achieve stock reduction at the 
Client’s facility, consequently saving space and money.

Structure design and assembly drawings.

Dynarax Systems will deliver, upon request, the design with 
cutting list for the structure in digital 3D format as well as 
assembly drawings with all parts and pieces clearly 
identi�ed.
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Instrukcja montażu (rys. 1)Assembly guide (fig. 1)
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Item Lonq qty*1

   1 933,5 14

   2 890 9

   3 800 3

   4 235 3

   5 250 3

   6 450 3

   7 1650 3

#270 + #91 #90 #180 + #91 + #91 #45 #180
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Opcja 2: dostawa przygotowanego materiału

Dynarax Systems dostarcza wszystkie rurki pocięte na 
wymiar, gotowe do montażu, dostarczany jest plan montażu 
w formie cyfrowej i papierowej, 3D, z zaznaczonymi 
poszczególnymi częściami. (Rys.1)

Zawiera szkolenie X-LEAN

Czas realizacji zamówienia : 3 - 6 dni (w zależności od 
projektu)

Opcja 3: dostawa zmontowanej struktury

Dynarax Systems realizuje cały proces: począwszy od 
wykonania projektu 3D (do akceptacji), aż do montażu przez 
własną ekipę montażową, realizowanym w siedzibie klienta 
lub w Dynarax Systems, w zależności od ilości regałów.

Czas realizacji zamówienia: do uzgodnienia (1 - 4 tygodni)*
* Dostawy mogą być realizowane sukcesywnie.

Option 2: Supply of pre-cutting piping ready for 
assembly

In this option, Dynarax Systems will supply the piping cut to 
size and ready for assembly, delivering the assembly 
drowings in digital 3D format and 3D blow-out assembly 
drawings, where each of the components are clearly 
identified. (FIG.1)

Includes the X-LEAN training course.

Delivery: 3 to 6 days (depending on project)

Option 3: Structure supplied and installed

Dynarax Systems carries out the whole process, from 3D 
design, which then awaits Client approval, to structure 
assembly by Dynarax Systems’ assembly team. Assembly is 
carried out either at the Client’s facilities or at Dynarax 
System’s facilities, depending on structure volume.

Delivery: According to project (between 1 and 4 weeks).
Deliveries can be made in phases.

Eng Pol

Robertandowski
Stempel



Lean Manufacturing & Kaizen System8

Dlaczego Dynarax Systems?
• Projektujemy rozwiązania innowacyjne, spersonalizowane 

i  wysokiej jakości, produkty “Made in Europe”

• Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza, 
dlatego cechuje nas konkurencyjność i terminowość

• Zapewniamy doradztwo techniczne oraz serwis 
posprzedażowy

• Nasze działania podporządkowane są naszemu głównemu 
celowi, którym jest zadowolenie naszych klientów

• Słuchamy naszych klientów, zawsze dążymy do 
doskonałości!

Why Dynarax Systems
• We design quality solutions, innovative and personalized, 

all “Made in Europe”

• We are always ready to satisfy Customer needs with 
competency and timeliness

• We provide technical assistence even after we have 
assembled the structures

• Customer care is our main principle

• We are open to the Customers feedback
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System Zarządzania Produkcją 
Lean Manufacturing
System zarządzania Lean Manufacturing ma swoje źródła w 
systemie produkcyjnym opracowanym przez Taiichi Ohno w 
latach 50-tych XX wieku, kiedy pracował w firmie Toyota 
Motor Company Production.

Głównym celem metodologii Lean Manufacturing jest 
szybkie i trwałe doskonalenie systemu produkcyjnego, 
dzięki systematycznej redukcji strat w organizacji. Eliminacja 
błędów pozwala na bardziej efektywną produkcję i mniejsze 
zużycie zapasów.

Lean Manufacturing
production system
The Lean Manufacturing system has its origin in the 
production system developed by Taiichi Ohno in the 50’s, 
during his professional carreer in the automotive company 
Toyota Productions.

The methodology of the Lean Manufacturing system has as 
main objective the fast and continuous improvement of the 
production system through the systematic elimination of 
waste existing in the organization. This allow to produce in a 
more e�cient way with less resources.

Eng Pol

Is your productivity decreasing?
Wydajność w Twojej firmie spada?

Do your employees do not work comfortably?
Twoi pracownicy nie pracują wygodnie?

Call Dynarax!
Zadzwoń do Dynarax!

Dynarax will analyze your needs on site...
Dynarax przeprowadzi na miejscu analizę potrzeb...

...and it will �nd the more e�cient solution

...i znajdzie najbardziej efektywne rozwiązanie
      With Dynarax your productivity will jump to increase
Dzięki Dynarax zwiększysz produktywność w Twojej firmie

Robertandowski
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www.dynarax.es   |   www.x-lean.com

DYNARAX Spain (HQ)
Dynarax Systems, SL
C/ de la Garrotxa, 32
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 707 07 99
Fax: +34 93 198 11 30
comercial@dynarax.es
www.dynarax.es

DYNARAX France
Mécamontage
ZA du Guimand
11 rue Benjamin Franklin
26120 Malissard (France)
Tél. (33) 04 75 85 21 56
Fax: (33) 04 75 85 20 92
mecamontage@mecamontage.com

DYNARAX Polska
Listwy-rolkowe.pl (B2B-Europe.pl Sp. z o. Sp. K.)
ul. Racławicka 15/19
53-149 Wrocław (Polska)
Tel. / Fax: +48 71 799 88 71 kom. +48 797 992 585
polska@dynarax.es / info@listwy-rolkowe.pl 
www.dynarax.es / www.listwy-rolkowe.pl

DYNARAX Italy
Tel. +34 93 707 07 99
Fax: +34 93 198 11 30
italia@dynarax.es
www.dynarax.es

DYNARAX Deutschland
SES Strategic Enterprise Services GmbH
Dynarax-Werksvertretung Deutschland
Weipertstr. 8-10
74076 Heilbronn
Tel. +49 211 16097961
Fax: +49 211 2989053
dynarax@ses-europe.eu

DYNARAX Portugal
Centro Empresarial Vilar do Pinheiro, 155 
4485-860 Vilar do Pinheiro
Tel. + 351 229 272 863
Fax: +351 229 273 026
amandio.sousa@makpro�le.com

DYNARAX Tunisia
Pépinière d’entreprise Innotech
Borj Cédria
Technopole de Borj Cédria Route 
touristique 8020 Soliman
Nabeul - Tunisia
Tel. +216 24270676
Fax: +216 72222179
l2m.chiheb@topnet.tn

DYNARAX Argentina
Echeverria 3400
1611- Don Torcuato
(Pcia. de Buenos Aires)
Tel. 0054 11 47410401
ventas@tecnoind.com.ar
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