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WYPOSAŻENIE I KOMPONENTY DO POJAZDÓW SZYNOWYCH
ROLLING STOCK COMPONENTS AND ACCESSORIES

Zmieniamy kolej na lepsze od 1988 roku
We keep trains rolling since 1988



Dlaczego DARPOL?  Why DARPOL?

 
 

 

społecznie 
odpowiedzialni

ponad 6000
produktów kolejowych

własny dział B+R

ISO 9001:2008,
ISO 3834-3:2007, 
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approved supplier
for railway operators

and producers

własny zaawansowany park 
maszynowy i narzędziowy 

doświadczony zespół
specjalistów i inżynierów

wspólne
prace projektowe 

z klientem

liczne certyfikaty,
wyróżnienia 

i badania produktowe  

innowacje, ciągłe
usprawnienia i ulepszenia 

 
 

WE WORK WITH
THE BEST ONES

 
 

over 6000 railway
products own R&D

innovations, continous
improvement

well-stocked
production plant 

kwalifikowany dostawca
przewoźników

i producentów pojazdów

various certificates,
awards, atest

ponad 1,5 tys. klientów 
w Polsce i za granicą

over 1,5 thousand clients 
world wide with our clients

custom-made
products designed

with our clients
cooperation with 
technical institutes socially responsible

experienced team
of specialists and engineers
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Zamek górny lub dolny
kabiny maszynisty
zewnętrzny 
Double lockset for Class 66
locomotive  Upper or Lower

    

Zamek górny lub dolny
kabiny maszynisty zewnętrzny
Lockset for EU07 locomotive
Upper or Lower

    

     

Zamek wielozapadkowy
SPOT kabiny maszynisty
uniwersalny 
Lockset SPOT 

   

Zamek kabiny maszynisty
zew. z wkładką patentową
Lockset with a cylinder insert

DL-O 17 058-0**
DL-O 17 060-0** 

DL-O 17 062-0** 
DL-O 17 065-0**

DL-17-038-1**

Zamki i elementy drzwi  Locks and door elements

Zamki do drzwi zewnętrznych   Ixterior door locks

Zamek kabiny 
maszynisty zew.
(z wkładką 
patentową i klamką prostą)
Lockset with a cylinder
insert and straight handles 

DL-17-081-0**

Zamek kabiny 
maszynisty lok. 6Dg
Lockset

DL-17-070-01

Zamek budki maszynisty
prawy lub lewy 
Lockset
-right-hand model
-left-hand model

DL-O 17-038-0**

Zamek dwupoziomowy
drzwi zew. lokomotywy
Two-level lockset 

    

DL-17-063-00

Zamek kabiny maszynisty
zew. (z wkładką patentową)
Lockset with a cylinder insert

DL-17-072-21

DL-17-072-4**
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Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.

www.darpol.bydgoszcz.pl
www.darpolpoland.com

**różne warianty  **different variants



Zamki i elementy drzwi  Locks and door elements

Zamki do drzwi wewnętrznych  Interior door locks

Pozostałe części drzwiowe  Other door elements

Zamek kabiny maszynisty
wewnętrzny
Interior door lockset

Rygiel górny układu blokady drzwi
Upper bolt for electromagnetic 
door locking system 

    

Zamek drzwi przedziałowych
lokomotywy wewnętrzny
Interior door latch and handles set

Zamek drzwi 
tramwajowych
Interior door lockset for trams

    

     

Zamek kabiny 
maszynisty wewnętrzny
Interior door lockset

Szyld z klamkami drzwi
wewnętrznych kabiny maszynisty
Interior door escutcheon
and handles set

Zamek drzwi czołowych
Lockset for gangway door

    

Rygiel dolny układu blokady drzwi
Lower bolt for electromagnetic 
door locking system

DL-17-069-00 DL-17-056-01 DL-O 17 064-0**

DL-20-001-10 DL-16-072-00

DL-O 16 051-00

DL-O 17 020-0**

DL-O 17 018-0**

Zamek przedziałowy
lokomotywy (push i pull)
Compartment door latch and 
handles set for Class 66 locomotive

DL-O 17 059-0**

Zamek kabiny maszynisty
wewnętrzny
Interior door lock

DL-17-066-00

Przycisk drzwi wejściowych
Door opening push button 

DL-16-017-0**

Przycisk otwierania drzwi PCD1
Door opening push button

DL-O 16 016-00

Osłona stopnia wagonu
Rectractable stepboard with guide

DL-O 17 004-2**

Linki Bowdena
Bowden cables

różne długości 
various lenght

Belka antypaniczna 
Panic bar 
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Zamek drzwi WC z
elektroblokadą 
Toilet cabin door lockset

Zamek klapy sufitowej 
(trójkąt lub kwadrat)
Ceiling panel lock Triangle 
lock or Square lock

    

Klamka elektryczna 
z zamkiem drzwi
międzywagonowych
Gangway door lockset 
with an electric handle

Zamek drzwi czołowych
(szyld owalny lub kwadratowy)
Gangway door lock model A
Gangway door lock model B

    

     

Zamek dwustronny wewnętrzny
Two-sided inside lock 

Zamek WC z elektroblokadą
Toilet cabin door lockset

   

Zamek blokady drzwi WC
Toilet cabin door lock

Zamek klap 
inspekcyjnych typ B
Access panel lock (model B)    

Zamek 
zatrzaskowy siedzenia
Seat latch

DL-17-046-00

DL-16-056-00

DL-17-053-10

DL-17-087-00

DL-16-052-0**

DL-17-049-10

DL-O 04 005-00

DL-17-057-00

Zamki i elementy drzwi  Locks and door elements

Pozostałe zamki   Other door locks

Zamek szafy niskiego napięcia
Lock for low voltage cabinet

DL-O 04 009-0** 

DL-16-057-0**

Zamek drzwi 
odskokowo-przesuwnych
Plug door lockset

DL-20-001-0**

Zamek blokady 
drzwi wejścia 
Center lock assembly for 
electromagnetic locking system

DL-O 17 019-0**

- 5 - 

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
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Stoliki i śmietniczki  Tables and garbage bins

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.
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**różne warianty  **different variants

    

Stolik składany wagonu Z1B
Foldable table

Stolik z laminatu 
(również w strukturze drewna)
Table (can be integrated 
with a DL-13-010-10 bin)

    

     

Stolik z ładowarką indukcyjną
Table with an inductive charger 

Stolik podłokietnika 
typ D (z blokadą lub bez)
Armrest table Model D 
(with or without locking) (aluminum)

Stolik podłokietnika typ E 
(z otworem na kubek lub bez)
Armrest table Model E (aluminium)    

Stolik podłokietnika typ A
Armrest table with a drink 
cup holder Model A

DL-36-007-00

DL-36-006-00 

DL-13-018-0** DL-13-018-1** DL-O 13 017-10

Stoliki   Tables

Stolik przedziału służbowego
Service crew table

DL-O 13 017-15

Stolik montowany 
w oparcie fotela przedniego
Foldable back seat table

DL-O 13 017-11

Stolik podokienny 
z laminatu 
Window table

DL-13-019-10

    Stolik podłokietnika typ B 
Amrest table Model B

DL-O 13 017-09

    Stolik podłokietnika typ C 
Amrest table Model C

DL-O 13 017-08

    Stolik podłokietnika składany 
Armrest table

DL-36-005-0**

    

DL-36-009-00
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Stoliki i śmietniczki  Tables and garbage bins

Stoliki i kpl. śmietniczek, ramy stolikowe  Table and bin sets, table frames

Stolik ze śmietniczką 
(także w wersji z USB)
Window table with 
garbage bin (volume 3L)

Stolik HPL ze śmietniczką
HPL table with a garbage bin

     

Stolik 2 lub 4-osobowy 
rozkładany 1-klasa ze śmietniczką
Two or Four-seater foldable 
table with a garbage bin, 
1st class coach

   

Stolik osoby niepełnosprawnej 
rozkładany, 1 lub 2-klasa 
ze śmietniczką
Foldable table with a garbage 
bin for the disabled, 
1st or 2nd class coach

Stolik 4-osobowy 
rozkładany, 2-klasa 
ze śmietniczką
Four-seater foldable table with 
a garbage bin, 2nd class coach

Stolik rozkładany 
dla wózków inwalidzkich, 
2-klasa ze śmietniczką
Foldable table with a garbage bin for 
the disabled in wheelchairs,
2nd class coach

DL-39-002-00DL-39-016-0**

DL-39-016-03 DL-39-016-04

DL-39-003-00

DL-39-016-0**

Stolik ze śmietniczką 
z mocowaniem worków 4L
Table with a garbage 
bin (volume 4L)

DL-39-004-00

Stolik z laminatu 
(również w strukturze drewna)
Table top

DL-36-006-00

Śmietniczka odchylna
Hinged garbage bin

Stolik ze śmietniczką stalową 4,5 L  
Table with a steel garbage bin

DL-38-004-01 

składa się z produktów
consist of product

Stolik ze śmietniczką
Table with a garbage 

DL-O 13 010-10

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.

www.darpol.bydgoszcz.pl
www.darpolpoland.com

**różne warianty  **different variants
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Stoliki i śmietniczki  Tables and garbage bins

Śmietniczka z rączką
Garbage bin with a handle

Śmietniczka uchylna
Swivel garbage bin 
with side opening

    

     

Śmietniczka do segregacji odpadów 3x10L
Garbage bin for waste segregation 3x10L 

Śmietniczka
maszynisty
wpuszczana w poręcz
Garbage bin for driver's 
cabin, built-in

Śmietniczka 
podsiedzeniowa boczna
Under-seat garbage bin    

DL-38-020-00

DL-O 13 010-10

DL-13-014-00

DL-38-008-00 DL-13-011-0**

Śmietniczki   Garbage bins

Śmietniczka odchylna
Swivel garbage bin

DL-O 13 009-01

Śmietniczka 3L 
z systemem 
mocowania worków
Garbage bin with a bag holder

DL-38-002-00

Śmietniczka 
z podwójnym 
otwarciem 12L i 16L 
Garbage bin with 
two-way opening

DL-O 13 009-0**

Śmietniczka 10L 
naścienna
Garbage bin 10L

DL-38-005-00

Śmietniczka 16L 
Garbage bin 16L

DL-38-003-0**

Śmietniczka 5L
Garbage bins 5L

DL-36-010-05

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.
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Części do okien  Window elements

Części elektryczne  Electrical parts

Zamknięcie okna
Window operator (lockable), 
square closing

Połączenia elektryczne 
(miedziane)
Flexible electrical connections 
for contactor or pantograph 
(copper-made) 

    

Ościeżnica
Laminate window frames

Rolety
Blinds and roller shades

   

Przewód sterowania wielokrotnego
Interconnecting control cable 
sets for SM42 or 6Dg locomotives     

Różne rozmiary 
Various size

DL-O 15 000-0** 

DL-09-001-00

DL-O 04 02**-** 

Różne modele
Variousmodels

Linki okien
Window cables 
with loop and pin

Różne rodzaje i długość 
Various types and lenght

Zawory elektropneumatyczne
Electro-pneumatic valves 

    

Cewka zaworu 
elektropneumatycznego 
24V,48V,75V,110V,230V
Electrovalve coils (standard or potted) 
24V,48V,75V,110V,230V

DL-O 30 024-**  DL-O 30 003-**

Listwa zębata prowadnicy okna
Toothed rack for the window guide

Podzespoły podnoszenia okna
Window lifting operator subassemblies
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Oświetlenie LED  Led lighting

Lampa korytarzowa 
wagonu osobowego
Corridor light

    
     

Lampka LED SPOT 
stopnia okrągła 24V
Stair-step LED light SPOT, 24V DC 

DL- 03-001-0 **

DL-03-013-00 DL-13-024-00

Oświetlenie wewnętrzne   Interior lights

Lampa panelowa 
przedziału 
maszynowego, 
24V DC 4000K
Panel LED light for machine room 
or driver's cabin

Lampa LED SPOT 
regulowana 24V DC 3000K
LED light SPOT, adjustable, 24V DC

DL-03-004-10

Listwa herm. Oświetlenia stopnia 
(różne długości) 24V DC 
Stair-step LED light strip (airtight)

DL-03-012-00

Lampka LED SPOT 
kabiny motorniczego 
z kulką (regulowana) 24V
Driver's cabin LED light SPOT, 
24V DC, adjustable

DL-03-004-0**DL-03-003-0**

Lampka LED SPOT 
okrągła kabiny 
motorniczego 24V
Driver's cabin LED light SPOT, 
round, 24V

Lampka LED SPOT
stopnia okrągła 24V
Stair-step LED light SPOT, 
24V DC, short

DL-03-002-00

DL-03-007-0**

Lampa LED do WC 
Φ70/Φ90 24V DC
Toilet cabin LED light, fi 70/fi 90, 24V DC

Lampa przedsionka 
maszynisty 24V DC
Driver's cabin 
vestibule LED light, 24V DC

DL-03-007-00

DL-03-019-0**

Lampka sygnalizująca 
niebiesko-czerwona
Signaling light (blue end red)

Lampka do czytania 
moduł podwójny  24V DC
Reading light, 
double module, 24V DC

DL-03-021-01
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moduł podwójny  24V DC
Reading light, 
double module, 24V DC

DL-03-021-01
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**różne warianty  **different variants

Przenośna lampa 
sygnału końca pociągu
Portable LED light

DL-O 12 009-05

Lampka narożnikowa 
do szaf elektrycznych
Corner light for electrical cabinet

Lampka do czytania pojedyńcza
Reading LED light 24V DC, 
luggage rack mounted

    

Oświetlenie do czytania zespolone
Integrated reading LED lights, 
24V DC, luggage rack mounted

DL-03-013-09 DL-13-021-00

DL-03-024-00

Układ sterowania 
LED 1215
LED controller (1215)

DL-03-901-00

Lampka do czytania 
mocowana w półce
Reading light, luggage
rack mounted

DL-O 13 020-00

Pulpit sterowania oświetleniem
Light control panel with a call button

DL-03-998-00

Lampa końca 
pociągu 
czerwono-biała (stała) 24V DC
Tail-light LED 
(red and white, Φ 170 mm)

DL-03-016-00

Lampa 
sygnalizacyjna Tb2 
niebiesko-czerwona,
24V DC
Tail-light LED Tb2 
(blue and red)

DL-03-006-00 

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.

www.darpol.bydgoszcz.pl
www.darpolpoland.com

**różne warianty  **different variants

Oświetlenie LED  Led lighting

Oświetlenie wewnętrzne   Interior lights

Zewnętrzne oświetlenie   Exterior lighting
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System pomiaru pędkości  Speed measuring system

Inne części zamienne 
do prędkościomierza
Other speedometer spare parts

    
     

Prędkościomierz Hasler
Hasler speedometers 

RT9, A16, RT12, A28, RT13, A29

5.8321.** 
gniazda i wtyczki
sockets and plugs

Inne części zamienne 
do prędkościomierza
Other speedometer spare parts

Żarówka rurkowa oświetlenia tarczy
Speedometer dial light bulb

5.1534.167/01 6V 
5.1534.167/02 12V 
5.1534.167/03 24V 
5.1534.167/04 36V

Inne części zamienne 
do prędkościomierza 
Other transmitter spare parts

Papier rejestrujący
Registering paper rolls

90km/h 100km/h 120km/h 
150km/h 180km/h

Lampa Baretta Ba22
Resistor Ba22, 0,6A and 1,2A 

5.8300.112/04 0,6A 
5.8300.113/04 1,2A

Model 8311 i 8312

5.8300.114/**

Przewód 
nadajnika 
prędkościomierza
Transmitter cable

Koła zębate 
przekładni nadajnika
Transmitter gear wheels

Z1/Z2

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.
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**różne warianty  **different variants

Nadajnik 
do prędkościomierza Hasler 
Transmitters Hasler

Kolektor nadajnika do prędkościomierza Hasler  
z wałkiem lub bez 
Collector for the transmitter Hasler

5.8311.160**
5.8312**
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DL-O 14 002-00 
DL-O 14 003-00

Uchwyty papieru toaletowego 
(z osłoną lub bez)
Paper holder

Deska sedesowa uniwersalna 
niepalna czarna
Fire retardant, universal 
toilet seat, black

DL-14-031-0**

Dozownik mydła 
naścienny inox
Inox soap dispenser 
(0,7 L volume)

DL-14-016-50

Deska sedesowa uniwersalna 
niepalna biała
Fire retardant, universal 
toilet seat, white 

DL-14-031-0**

DL-14-018-00

Dozownik mydła 
pod zabudowę
In-built acid resistant 
soap dispenser

Przycisk czasowy MAŁY do wody i WC
Flush water time relay push button LED WC
Tap water time relay push button LED WC

DL-30-011-02

Muszla WC nierdzewna
Stainless steel toilet bowls

Podajnik 
na ręczniki papierowe
Paper towels dispenser

DL-14-007-06

Sygnał zajętości i defektu toalety
WC signaling light: Occupied or Defect
Sygnał SOS toalety
WC signaling light: SOS

DL-29-001-0** 
Zintegrowane z zamkiem
synchronized witch door lock 
DL-16-056-00

Części zamienne 
do toalet próżniowych 
oraz kompletne toalety
Vacuum toilets and spare parts

Pozostałe wyposażenie wnętrz  Other interior equipment

Wyposażenie do pomieszczeń sanitarnych   Toilet cabin elements

DL-14-030-0** 

Przycisk czasowy 
do wody i WC
Tap water time relay push button LED 
Flush water time relay push button LED 
(universal for 110V and 24V DC)

DL-O 30 011-00
DL-30-011-10
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Rączka awaryjna 
hamulca bezpieczeństwa  
Emergency brake handle 

DL-13-029-20

Wieszak do roweru
Wall mounted bicycle hanger

DL-13-037-00

Ładowarka USB
nasłupkowa 
podwójna
On-post USB 
charger with 2 ports

DL-13-027-01

Pozostałe wyposażenie wnętrz  Other interior equipment

Pozostałe wyposażenie przestrzeni pasażerskiej   Other passenger compartment equipment

- 14 - 

Mapnik pulpitu 
maszynisty LED
Map support frame

DL-O 25 001-04

Ogrzewacz 
stóp maszynisty
Driver's feet heater

DL-25-006-00

Joystick do złączenia syren
Horn joystick

DL-O 30 027-03

Rozpylacz 
alkoholu
Alcohol sprayer

DL-45-001-01

Umywalka lokomotywy
Washbasin for locomotive

DL-25-010-00

Pozostałe wyposażenie przestrzeni maszynisty   Other driver's cabin equipment

Uchwyt napulpitowy 
do tabletu
On-desk tablet stand

DL-24-001-00

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.
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Tarcza końca pociągu 
Sygnał Pc5 - typ A i B
Tail board (white and red) 
Model A and B

DL-O 12 009-0**

Tablica 
„Uwaga nie ruszać”
Warning notice board 
„Attention! Do not move it.” 

DL-50-003-00DL-O 30-027-0**

Syreny pneumatyczne SKN i SKW 
Stożek kierunkowy
Pneumatic horns: - low-tone - high-tone 
Conical grid

Lusterka zewnętrzne 
(różne modele)
Exterior mirrors (various models) 

Pozostałe produkty zewnętrzne  Exterior elements

Klucz konduktorski typ D
Railway key model D

Klucz konduktorski typ B
Railway key model B 
DL-O 17 029-00 with 2 square heads 
DL-O 17 029-02 with one-arm 
extended and 2 square heads

Klucz konduktorski 
typ A wzmocniony
Railway key model A, strengthened

DL-O 17 031-00 DL-O 17 029-0**

DL-O 17 032-00

Młotki bezpieczeństwa (różne rodzaje)
Emergency hammers

DL-O 13 007-0**

Klucz konduktorski 
potrójny typ C
Railway key model C 
(with one triangle
and two square heads)

DL-O 17 030-00

    

Klucz konduktorski 
obrotowy 5-el. 
Five element rotary railway key 

DL-17-032-15

Pozostałe  Miscellaneous and accessories

Młotki bezpieczeństwa i klucze kolejowe   Emergency hammers and railway keys

- 15 - 



     

Zamknięcie wsypu piasecznicy
Sander box close

DL-12-024-00

Klapka awaryjnego 
otwierania drzwi
Panel box door for emergency 
train door opening

DL-04-051-00

Pióro wycieraczki
Wiper blades 

W171 

Nastawiacz zwrotnicy
Switch lever 

Linki odluźniacza (różne długości)
Parking release cable (various lengths) 

Chowany hak
Rectractable hook

Elektryczna głowica sprzęgająca 
do sprzęgu Scharfenberg
Electrical coupling head 
for Scharfenberg coupler

DL-O 11 001-00

Ramię wycieraczki typ A i B
Wiper arms

Linki uziemiające (różne długości)
Grounding steel cables (various lengths)

DL-08-001-**

    

Osłona sprzęgu czołowego 
(laminat, metal lub brezentowa)
Mechanical coupling head 
protective panel 
(laminate, metal or canvas)

DL-60-0**-**

DL-SS-015-00

Pozostałe produkty zewnętrzne  Exterior elements

DL-25-008-0**
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**różne warianty  **different variants

DL-12-03-0**



    

Sterowniki klimatyzacji
Air conditioning controllers

Sterowniki przeciwpoślizgu
Slipping controllers

    

Sterowniki 
toalet próżniowych
Vacuum toilets

Stateczniki oświetlenia
Lighting stabilizer

Wyświetlacze
Displays

Nie widzisz produktu, którego szukasz. Nie martw się. Prześlij do nas swoje zapytanie.
You don’t see a product you are looking for? Dont worry. Send us your inquiry.

Naprawy  Repair

Sterowniki i inna elektronika   Controllers and other electronics

Sterowniki 
wyświetlaczy
Display controllers

www.darpol.bydgoszcz.pl
www.darpolpoland.com

**różne warianty  **different variants

Sterownik Bode 
Bode controller

    Sterownik drzwi
Door controller

Sterownik drzwi WC
WC door controller

    Sterownik oświetlenia LED
LED lighting controller

    

Zasilacz Konvekta
Konvekta power supply

Sterownik IFE
Controller IFE
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Czujnik prędkości IG 20
Speed sensor IG 20

Napęd wycieraczki elektrycznej
Electric wiper driver

Zintegrowany czujnik 
zespołu prędkości
Integrated sensor 
for speed system

Pompa paliwa P 301
Fuel pump P 301

Przycisk otwierania drzwi PCD-1
Door opening button PCD-1

Naprawy  Repair

Inne przykładowe naprawy   Other selected repairs

Regulator osiowy
Axial regulator
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Oprócz produkcji własnej oferujemy też produkty kolejowe 
innych sprawdzonych marek takich jak:

Eaton, Gerep, Harting, Knorr, Phoenic Contact, Schneider, Siemens, Weidmuller 

Darpol provides both their own products and components 
made by other well-known and proven brands:

Eaton, Gerep, Harting, Knorr, Phoenic Contact, Schneider, Siemens, Weidmuller 

**różne warianty  **different variants

Joint design

ISO 9001:2015
ISO 3834-3:2007
CL2 (EN15085-2)
dopuszczenie DB

świadectwa
kwalifikacji dostawcy
badania produktowe

Masz swój produkt i potrzebujesz wykonawcy?  
Świetnie trafiłeś! Nasza wykwalifikowana 
i zaangażowana w pomoc klientom 
kadra gwarantuje, że zrealizujemy zamówienie 
dokładnie i na czas. 

 

CIĘCIE LASEREM

 CERTYFIKATY

 
 

PRODUKCJA
z metalu,

laminatów

Pozostała
obróbka metali

Razem z naszymi klientami opracowaliśmy już kilka 
tysięcy różnych wyrobów. Na projektowany produkt 
patrzymy z perspektywy użytkownika ostatecznego, 
montera, wykonawcy oraz inwestora. A ponieważ 
wyznajemy zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych,
zadania specjalne to nasza codzienność!  

Together with our clients, we heve developed
several thousand different products. We look

at the designed element from a point of a final
user, installer, contractor and investor.
We belive that anything is possible, so
special projects are our everyday life!

Do you have design already and need
a contractor? You’ve come to the

right place! Our qualified and committed
staff guarantees we will complete

your order to your satisfaction and on time.

i innych
materiałów

wg plików klienta
w formacie

DWG lub DXF.

PRODUCTION
from metals,

laminates
and other
materials

according to client’s
DWG or DXF files.

gięcie
spawanie

(MIG/MAG/TIG)
klejenie, toczenie

frezowanie, zgrzewanie
inne

Custom made

LASER CUTTING

Other
metal works

bending
welding

(MIG/MAG/TIG)
bonding, turning

milling

CERTIFICATES

ISO 9001:2015
ISO 3834-3:2007

CL2 (EN15085-2)
DB approved

qualified vendor
for Polish Railways

Wspólne prace projektowe z klientem

Produkcja na zlecenie
wg dokumentacji klienta lub wzoru

 - 3 - 
www.darpol.bydgoszcz.pl
www.darpolpoland.com
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W jaki sposób?
Robimy to poprzez produkcję, 
naprawy i dostawy
wyposażenia i części zamiennych
do pojazdów szynowych. 

Co robimy i po co?
Już od 1988 r. pomagamy naszym klientom
w utrzymaniu, budowie
i modernizacji pojazdów szynowych,
by wspólnie zmieniać kolej na lepsze!   

Nasze fundamenty i wartości
Zaangażowanie, współpraca, 
elastyczność, nieustanne poznawanie 
potrzeb klienta, ciągłe doskonalenie. 
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What do we do and why?
Since 1988 we help our clients to

keep their trains and trams
rolling to make railways better!

 

 

Dlaczego kolej?
To proste! Mamy to w genach! 
Kontynuujemy dorobek wcześniejszych
kolejowych  pokoleń, z których wiedzy 
i doświadczeń korzystamy do dziś.  

How?
We design, manufacture,

supply and repair rolling stock
components and accessories

Why railways?
It’s simple!

We have railways in our DNA!
We build on the achievements

of the past generations

Our values
Commitment, cooperation,
flexibility, learning about our

clients’ needs, continuous improvement.

ul. Rynkowska 2   |   85-503 Bydgoszcz   |   Polska   |   tel. + 48 52 322 05 63
 info@darpol.bydgoszcz.pl   |   www.darpol.bydgoszcz.pl
export@darpolpoland.com   |   www.darpolpoland.com
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