
Muzeum Hutnictwa Cynku
WALCOWNIA

w Katowicach



Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA:
 

Szanowni Państwo!

Muzeum  Hutnictwa  Cynku  WALCOWNIA  jest  jednym  z  obiektów  Fundacji  Ochrony  Dziedzictwa
Przemysłowego  Śląska  (www.muzeatechniki.pl),  która  podejmuje  działania  na  rzecz  ratowania
zabytków techniki Śląska.

Walcownia  Cynku  dzięki  swojemu  multifunkcyjnemu  charakterowi  jest  doskonałym  miejscem  do
zorganizowania  różnych  wydarzeń  począwszy  od  konferencji,  targów,  koncertów,  bankietów  przez
wydarzenia artystyczne. Nadaje się również do realizacji planów filmowych, klipów teledysków oraz
plenerów  fotograficznych.  Naszym  atutem  jest  elastyczność.  Możemy  dostosować  się  do  Państwa
oczekiwań.  Tworzymy zgrany zespół.  Decyzje podejmujemy na miejscu.  Jesteśmy otwarci  na różne
pomysły.

Nasza  oferta  dedykowana  jest  wszystkim  tym,  którzy  chcą,  aby  ich  wydarzenie  miało  wyjątkowy
i  niezapomniany  charakter.  Hala  muzeum  posiada  blisko  3  tys.  m2 oraz  jest  w  pełni  ogrzewana
i klimatyzowana. Dysponujemy także dużym parkingiem, który pomieści ok. 300 pojazdów. Muzeum
Walcownia  to  jedyne  takie  miejsce  na  Śląsku,  o  tak  dużej  powierzchni  do  organizacji  tego  typu
eventów.  Każde wydarzenie organizowane w przestrzeni  Walcowni  kończyło się  wielkim sukcesem
zarówno dla 50 jak i 2 tys. osób. Zapraszamy do współpracy!

Zespół Muzeum



Powierzchnia muzeum:

Hale Walcowni Cynku:

Hala Cynkownia to unikatowe miejsce posiadające ponad 100 letnią tradycję. Hala ta została zbudowana
w 1917 roku. 









Hala Maszynownia to przestrzeń z prawdziwie industrialnym charakterem. Znajduje się tam linia technologiczna
do  produkcji  blach  cynkowych  wraz  z  zabytkowymi  maszynami  służącymi  m.  in  do  cięcia  i  tłoczenia  blach.
Rarytasem jest do dziś działająca walcarka wykańczająca. W tym miejscu odczuwa się ducha historii i autentyzm
przestrzeni.



Dojazd:

Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” znajduje się w Katowicach – Szopienicach przy ulicy 11 listopada
(wjazd od ul. Roździeńskiej 25).

Dojazd samochodem z centrum Katowic drogą krajową nr 79 (DK79), około 10 minut.

Dojazd  samochodem  z  centrum  Sosnowca  ulicami:  3  Maja,  Sobieskiego,  Sosnowiecką,  Morawa,
około 10 minut.

Osoby  przyjeżdżające  samochodami  mogą  skorzystać  z  przestronnego  parkingu  zlokalizowanego  za
budynkiem Walcowni, wjazd od ul. 11 Listopada.

Zapraszamy!

Industrialna architektura, charakter obiektu oraz wysoka jakość oferowanych przez nas usług przyczynią
się do sukcesu Państwa wydarzenia, które z pewnością zyska wyjątkową oprawę i pozostanie na długo
w pamięci uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół Walcowni

ul. 11 Listopada 40-387 Katowice
www.walcownia.org

+48 727 600 186,
walcownia@muzeatechniki.pl


