
Używamy naszej wiedzy i technologii do tworzenia lepszego jutra 
dla nas wszystkich

Chcemy naszymi wynalazkami skutecznie zmieniać świat. Rozwiązujemy problemy i tworzymy nowe idee 
w obszarach nowych technologii przyrostowych, biotechnologii, energetyki i nanotechnologii. Dzięki naszym 
projektom powstają przełomowe rozwiązania z zakresu magazynowania energii, poszerzania dostępu 
do rozwiązań nanotechnicznych, a także pionierskie metody ratowania zdrowia i życia.

My, ludzie tworzący Sygnis, jesteśmy fizykami, mechatronikami, chemikami, biotechnologami, inżynierami, 
drukarzami 3D, projektantami, socjologami, artystami, tokarzami, elektronikami. Interdyscyplinarność 
i nadpobudliwość intelektualna prowadzi nas w kierunku nowych dziedzin wiedzy i techniki, które staramy się 
odkrywać każdego dnia.

W Sygnis mówimy „szybko albo wcale”.

Jesteśmy firmą badawczo-rozwojową

GRUPA



Naszą wiedzę, doświadczenie i zasoby wykorzystujemy do tworzenia 
pozytywnej zmiany świata w czterech głównych obszarach:

Energetyka
Pracujemy nad nowymi metodami 
magazynowania energii, które są 
koniecznością w dobie globalnego 
kryzysu klimatycznego, wymagającego 
wzrostu odsetka użycia OZE.

Biokonwergencja
Chcemy, aby nigdy nie zabrakło 
organów do przeszczepów oraz by 
żadne zwierzęta nie musiały ginąć 
w imię nauki. Biodrukujmy organy do 
przeszczepów oraz twórzmy bioniczne 
modele do testowania leków.

Nanotechnologia
Koncentrujemy się na działaniach 
prowadzących do zwiększenia 
obecności nanotechnologicznych 
osiągnięć techniki w codzienności nas 
wszystkich.

Nowe technologie 
przyrostowe
Tworzymy przełomowe rozwiązania, 
wynoszące druk 3D na zupełnie nowy 
poziom rozwoju technologicznego. 
Nakładamy kolejne warstwy 
umożliwiające osiągnięcia naukowe 
o skali globalnej.

Łączymy 
technologię, biznes 
i naukę. Jesteśmy 
użytkownikami, 
sprzedawcami 
i badaczami.

Poza własnym działem 
badawczo-rozwojowym, 
jesteśmy też dystrybutorem 
wielu pionierskich rozwiązań 
od naszych partnerów. 
Sprowadzamy je z całego 
świata, aby osiągać nowe 
poziomy wiedzy i dzięki temu 
móc opracowywać autorskie, 
jedyne w swoim rodzaju 
maszyny umożliwiające 
produkcję i badania 
w dotychczas nieosiągalnych 
obszarach.

www.sygnis.pl

Grupę Sygnis założyliśmy w 2012 roku jako firmę handlową. 2017 rok był dla nas momentem przełomowym, 
ponieważ wtedy rozpoczęliśmy prowadzenie swoich własnych badań w obszarze nowych technologii. Przy 
silnych korzeniach handlowych, zapewniających naszej firmie stabilność finansową, zbudowaliśmy największy 
obecnie dział firmy – badań i rozwoju. Nasz dynamiczny rozwój wynika z unikatowego w skali Europy 
systemu zarządzania procesami prototypowania, zarówno dotyczącymi zasobów ludzkich, jak rozwiązań 
technologicznych. Podwajamy się co roku, a między 2020 a 2021 – nawet czterokrotnie. Nasze ambicje sięgają 
coraz dalej – chcemy stać się największą firmą innowacji hardware w Europie.

Ponad 60 pracowników. 5 lokalizacji w Polsce. Setki wdrożeń i tysiące godzin 
szkoleń.

O nas



W skład Grupy Sygnis wchodzą trzy główne marki:

Istniejąca od 2019 roku marka Grupy Sygnis spe-
cjalizuje się w dostarczaniu sprzętu naukowe-
go na polski rynek, ze szczególnym naciskiem 
na obrazowanie żywych komórek w wysokiej 
rozdzielczości i inżynierię tkanek. Nasze portfo-
lio łączy wiele technik, tj.: biodruk 3D, biopatterning, 
holotomograficzne obrazowanie 3D i obrazowanie 
w super rozdzielczości. Sygnis Bio Technologies 
jest dystrybutorem BICO Group, światowego lidera 
w zakresie biodruku 3D.

Najmłodsza z marek w Grupie Sygnis. Zajmuje się 
dostarczaniem nowoczesnych technik addy-
tywnych i analitycznych w obszarach mikro- 
i nanotechnologii. W portfolio Sygnis Nano Tech-
nologies znajdują się urządzenia od firm takich, 
jak m.in.: SPECS Surface Nano Analysis GmbH,  
Femtika, NT-MDT, LS Instruments, Sensofar Group.
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Najdłużej działająca marka z Grupy Sygnis. Zespół badawczo-rozwojowy na co dzień zajmuje się budową 
autorskich maszyn działających w obszarze technologii addytywnych. Doświadczony zespół specjalistów 
druku 3D dysponuje rozległym centrum prototypowania, w którym wykonuje usługi szybkiego prototypowania, 
zaawansowane projekty z użyciem hybrydowych materiałów, a także testuje nowe materiały.



Jesteś zainteresowany  
naszymi możliwościami?
Skontaktuj się z nami!

kontakt@sygnis.pl
+48 22 668 47 57
www.sygnis.pl

Spotkajmy się!

Jesteśmy zbiorem wybitnych indywidualności: cenionych inżynierów, projektantów i naukowców, ale 
jednocześnie tworzymy zgrany, dynamiczny zespół. Niezależnie od tego skąd przychodzimy, każdy z nas jest 
ekspertem w swojej dziedzinie. Rośniemy w siłę, dzieląc się wiedzą. Kochamy tworzyć, zarówno przedmioty 
użytkowe, rozwiązania technologiczne, projekty, jak i grafiki, filmy i hermetyczne żarty. Dzielimy pasję do seriali 
i książek Sci-Fi – pozostałość nastoletnich fascynacji wszechświatem. Wtedy zrozumieliśmy, że przyszłość jest 
plastyczna, a my możemy ją kształtować.

Sygnis to konstelacja

Jeszcze nie postawiliśmy kropki

Choć zaczynaliśmy od druku 3D, dziś tworzymy w ponad 30 technologiach.

Do tworzenia innowacji hardware niezbędna jest właściwa baza infrastruktury. 
Różnorodne i bogate zaplecze maszynowe umożliwia nam szybkie działanie, 
dzięki czemu możemy prześcigać inne grupy badawcze w drodze do uzyskania 
finalnego celu badań.

Wiedza ma warstwy™
Odkryj wszystkie


