
W naszej ofercie znajdują się między innymi:

• zbiorniki cylindryczne (magazynowe, procesowe),

• zbiorniki prostopadłościenne (magazynowe, procesowe),

• instalacje przemysłowe (przesyłowe, dozujące, mieszające,  
rurociągi, gazociągi),

• aparaty i urządzenia technologiczne (płuczki, absorbery i desorbery),

• palety zabezpieczające, wanny zabezpieczająco-przechwytujące  
(ociekowe),

• aparatura kontrolno-pomiarowa,

• konstrukcje stalowe, 

• silosy z tworzywa sztucznego na materiały sypkie. 

Każdy etap realizacji poddany jest kontroli gwarantującej najwyższą ja-
kość oferowanych przez nas produktów i usług, w tym celu przeprowa-
dzane są regularnie kontrole zakładowe: Urzędu Dozoru Technicznego, 
Kwalifikacje spawalnicze Instytutu SLV, TÜV NORD Systems (Systemy 
Związku Dozoru Technicznego PÓŁNOC), Deutsches Institut für Bau-
technik, Berlin (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin), Mate-
rialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (Zakład Kontroli 
Materiałowej dla Tworzyw i Technologii Produkcyjnej) oraz Państwowe-
go Zakładu Higieny. 

Nasze wyroby charakteryzują się niezawodnością pracy nawet w naj-
trudniejszych warunkach. ■

Weber Polska sp.  z o.o. powstała w 1996  r. jako jed-
no z przedsiębiorstw partnerskich międzynarodowej 
grupy Weber. W ramach grupy funkcjonują zakłady 
produkcyjne oraz przedsiębiorstwa handlowe umiej-
scowione na terenie Polski i Niemiec, w których za-

trudnionych jest łącznie ponad 600 osób.

W naszej codziennej działalności opieramy się na współpracy i 50-letnim 
doświadczeniu spółki matki – firmy Gerhard Weber Kunststoff-Verarbei- 
tung GmbH, jednego z największych producentów wielkogabarytowych 
zbiorników, urządzeń i aparatów z termoplastycznych tworzyw sztucz-
nych w Europie. 

Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji przemysło-
wych zbiorników, urządzeń i aparatów z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych na media agresywne, które znajdują szerokie zastosowanie 
w różnych obszarach, m.in. w zdefiniowanych przez niemieckie prze-
pisy dotyczące instalacji przemysłowych na substancje niebezpieczne 
(VAwS): 

• HBV – produkcja, obróbka, przetwarzanie, 

• LAU – magazynowanie, opróżnianie, przesył,  
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

Nasze produkty znajdują zastosowanie w najróżniejszych gałęziach 
przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, energetyczny, papierniczy, 
spożywczy, cynkownie ogniowe, zakłady galwaniczne.

Oprócz fachowego doradztwa technicznego proponujemy naszym 
klientom montaż i rozruch oferowanych przez nas urządzeń. Zapewnia-
my także kompleksowe usługi logistyczne. 
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