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Weber Polska Sp. z o.o. jest jedną z sześciu firm międzynarodowej Grupy Weber    

www.weber-polska.com  

Grupa Weber składa się sześciu intensywnie rozwijających się 

przedsiębiorstw partnerskich, w których na chwilę obecną zatrudnionych 

pozostaje łącznie ponad 500 osób.  

 

W ramach Grupy funkcjonują dwa zakłady produkcyjne umiejscowione 

na terenie Polski i Niemiec (z siedzibą w Minden i Goleniowie), 

magazyny półproduktów (z siedzibą w Velten i Chemnitz) oraz liczne 

spółki handlowe.  



3 INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE  

Nazwa, siedziba:  Weber Polska Sp. z o.o.  
   Ul. Produkcyjna 5, Łozienica 
   72-100 Goleniów 
 
Data założenia:   Szczecin, 1996 r. jako Kunststoff-Technik Szczecin Sp. z o.o. (KTS) 
 
Zarząd:  Ingrid Weber – Prezes Zarządu 
   Jurgen Weber – Członek Zarządu 
 
Zatrudnienie:  ponad 300 pracowników  
 
Profil działalności: a) Zakład Tworzyw Sztucznych 
    
   Budowa zbiorników, instalacji przemysłowych oraz aparatów i urządzeń 

   technologicznych z tworzyw sztucznych (PE, PP, PVC, PVDF, ECTFE) na 
   media agresywne i wodę dla najróżniejszych gałęzi przemysłu, m. in.  
   dla przemysłu chemicznego, metalurgicznego, drzewno-papierniczego, 
   spożywczego, elektromaszynowego, paliwowo-energetycznego, SUW,  
   oczyszczalni ścieków, cynkowni ogniowych. 

 
   b) Zakład Konstrukcji Stalowych 
 
   budowa konstrukcji stalowych dla branży hodowli koni, elementów  

   konstrukcyjnych obiektów przemysłowych, drabin i podestów  

www.weber-polska.com  
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Weber Polska Sp. z o.o. założona została w 1996 roku. Pierwotna nazwa firmy brzmiała  Kunststoff- 

Technik Szczecin Sp. z o.o. (KTS). Wraz ze zmianą nazwy zmieniona została także dotychczasowa 

siedziba spółki.  

www.weber-polska.com  

Kunststoff-Technik Szczecin Sp. z o.o. 

Ul. Kniewska 2 

70-846 Szczecin 

Tel.: +48 91 469 00 45 

Fax: +48 91 469 11 64 

www.kts-szczecin.pl 

info@kts-szczecin.pl  

Weber Polska Sp. z o.o. 

Ul. Produkcyjna 5, Łozienica 

72-100 Goleniów 

Tel.: +48 91 481 79 00 

Fax: +48 91 481 79 09 

www.weber-polska.com  

info@weber-polska.com  

INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE  
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Zakład Tworzyw 
Sztucznych 

5.553 m2 

Zakład Konstrukcji 
Stalowych  

2.905 m2 

Zakład Produkcji Rur 
Metodą Nawojową 

2.295 m2 

(w trakcie budowy) 

www.weber-polska.com  

NOWE ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
Goleniowski Park Przemysłowy  

Powierzchnia działki:   
około 6,5 hektara 
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UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

Allgemeine 
Bauauf- 
sichtliche 
Zulassung 
des DIBt 

URZĄD DOROZU TECHNICZNEGO 
 

Uprawnienia do  
 

• wytwarzania 

• wytwarzania w zakresie montażu 

• modernizacji 

• naprawy 
 

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników 
niskociśnieniowych z tworzyw sztucznych do 

materiałów trujących lub żrących 

www.weber-polska.com  
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Allgemeine 
Bauauf- 
sichtliche 
Zulassung 
des DIBt 

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA 
PUBLICZNEGO  

Państwowy Zakład Higieny 
 

Atest higieniczny  
 

• dla płyt Polystone P 

• dla płyt Polystone G 
 

przeznaczonych do produkcji zbiorników 
służących do magazynowania wody 

przeznaczonej do spożycia lub 
zdemineralizowanej 

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

www.weber-polska.com  
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Allgemeine 
Bauauf- 
sichtliche 
Zulassung 
des DIBt 

Oferowane przez nas urządzenia są 
projektowane i wykonywane wg 

wytycznych  

Niemieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej w Berlinie (DIBt) 

co gwarantuje ich wysoką jakość 
oraz bezpieczeństwo bezawaryjnego 

użytkowania.  

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

www.weber-polska.com  
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MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

Stosowany materiał konstrukcyjny:            PE, PP, PVC, PVDF, ECTFE 
Wyłącznie sprawdzeni dostawcy, m.in.:  

www.weber-polska.com  
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MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

Świadectwa materiałowe  

www.weber-polska.com  
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MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

Materiał nowej generacji  - Polietylen 100 RC (RC = resistant to crack – 
odporny na powolną propagację pęknięć) 

PE 63                    30 h 

PE 80                    100 h 

PE 100                   300 h 

PE 100 RC             8760 h  365 dni x 24 godziny  

Porównanie wyników testu FNCT  

www.weber-polska.com  
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MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY  

- Jakość to bezpieczeństwo 

Media krytyczne: 

podchloryn sodu / kwas azotowy /stężony kwas siarkowy /podchloryn potasu 

Skutki powolnej propagacji pęknięć 

www.weber-polska.com  
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 Zbiorniki cylindryczne  

- magazynowe / procesowe 
 

 Zbiorniki prostopadłościenne  

- magazynowe / procesowe 
 

 Instalacje przemysłowe 

- przesyłowe 
- dozujące 
- mieszające 
- rurociągi i gazociągi 
 

 Aparaty i urządzenia technologiczne 

- płuczki 
- absorbery/desorbery 
 

 Aparatura kontrolno-pomiarowa 
 

 Wanny i palety zabezpieczająco-

przechwytujące (ociekowe) 

PALETA PRODUKTÓW 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

Rodzaje zbiorników: 

 zbiorniki wykonane z płyt poprzez zgrzewanie doczołowe i spawanie ekstruzyjne 
 zbiorniki wykonane z rur produkowanych metodą nawojową  

 zbiorniki kompozytowe wzmacniane TWS 
 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

 zbiorniki wykonane z płyt poprzez   
    zgrzewanie doczołowe i spawanie ekstruzyjne 

Warianty wykonania: 
Dno skośne z odpływem/ stożkowe/ płaskie 
Dach stożkowy/ płaski/ skośny 

 Odbiór UDT / TUV |  Atest PZH  
 Pojemność do 230 m3 
 Wysoka żywotność | gwarancja producenta 
 Niskie koszty eksploatacji 

www.weber-polska.com  
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Osprzęt i wyposażenie:  

 

 króćce, kołnierze, włazy    

    rewizyjne 

aparatura kontrolno-pomiarowa 

 pomoce ssawne 

 izolacja 

 podesty obsługowe, drabiny  

PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

  Zbiorniki wykonane z rur produkowanych metodą nawojową  

 Odbiór UDT / TÜV 
 Atest PZH 
 Średnica wew. od 300 mm do 3500mm 
 Wysokość: max 25 m 
 Grubość ścian zbiornika do 100mm 

 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe 

  Zbiorniki kompozytowe wzmacniane TWS 

Najlepsze rozwiązanie w przypadku magazynowania mediów 

krytycznych! 

 

Media krytyczne: 

 Kwas azotowy 

 Podchloryn sodu 

  Podchloryn potasu 

 Kwas siarkowy 96% 

 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki prostopadłościenne 

zbiorniki wykonane z płyt poprzez zgrzewanie doczołowe i spawanie ekstruzyjne 

 

 zbiorniki z jednorodnych płyt z tworzywa termoplastycznego  

    (szerokość do 3 metrów, długość do 25 metrów) 

 

 zbiorniki budowane u klienta 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki prostopadłościenne 

Warianty wykonania: 

 dno pochyłe ze wzmocnieniem 
 dno płaskie  

 dno stożkowe  

Warianty wykonania: 

 zbiornik otwarty 

 zbiornik zamknięty (pokrywy)  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki prostopadłościenne 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Zbiorniki prostopadłościenne 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe - rurociągi 

Rury pojedyncze 

 PE-HD  
 PP  
 PVC-U 
 PVC-C  
 PVDF 
 Kompozyty 

Rury dwuścienne „ rura w rurze” 

 PVC/PVC ( własnej produkcji)  
 PE/PE ( System GF lub Frank) 
 PP/PP ( System GF lub Frank)   
 PP/PE ( System GF lub własnej produkcji)  
 PVC/PE ( System GF) 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe - rurociągi 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe - rurociągi 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje przemysłowe - gazociągi  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Instalacje oczyszczania powietrza i gazów  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych  

Urządzenia NO z odbiorem TDT. 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych.  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 

Wanny i palety zabezpieczająco-przechwytujące (ociekowe) 

 systemy bezpiecznego magazynowania agresywnych substancji chemicznych 

 czyste i bezpieczne warunki składowania  

 długi okres eksploatacji bez zagrożenia korozją  

 solidność i stabilność konstrukcji  

 różnorodne warianty wykonania 

 zdolność przechwytywania nawet do 1 000 litrów  

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 

Wanny i palety zabezpieczająco-przechwytujące (ociekowe) 

www.weber-polska.com  
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PALETA PRODUKTÓW 
Remonty urządzeń  

Po renowacji 

Przed renowacją 

www.weber-polska.com  
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USŁUGI 
Montaże krajowe i zagraniczne  

 dostawa i montaż urządzeń oraz  
rurociągów 

 zabezpieczanie powierzchni 
tworzywem 

 rozruch urządzeń, szkolenia 
personelu  

 serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny 

www.weber-polska.com  
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Zbiorniki stalowe 
 
  Stal nierdzewna, głównie austenityczna 
  Stal węglowa z wewnętrzną wykładziną 
chemoodporną: gumowane / malowane / emaliowane 
 
Zbiorniki z TWS 
 
 Potocznie zwany laminatem poliestrowo - szklanym, 
jest kompozytem składającym się z żywic 
syntetycznych, zbrojonych odpowiednimi 

wzmocnieniami szklanymi.     

Jaka jest alternatywa? 

STAN OBECNY: 

www.weber-polska.com  

PALETA PRODUKTÓW  
Przemysł cukrowniczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych 
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Zastosowanie zbiorników z tworzyw sztucznych w przemyśle cukrowniczym: 
 
Instalacje technologiczne 
 Zbiorniki magazynowe (m.in. H2SO4 96%, HCl, NaOH, formalina, siarczan amonu, siarczan sodu) 
  Zbiorniki procesowe ( antyskalanty, środki antypienne, enzymy, korekta pH) 
 Płuczki, absorbery (urządzenia te projektowane są indywidualnie). 
 
Oczyszczalnie Ścieków / Stacje przygotowania wody  
  Zbiorniki magazynowe (m.in. PIX, PAX, HCl, NaOH, mocznik, woda amoniakalna) 
  Zbiorniki procesowe ( osadniki z wkładem lamelowym, reaktory) 
  Stacje polimerów 
  Zbiornik magazynowe na wodę 
   Instalacje do neutralizacji ścieków o wysokiej zawartości fosforanów po procesach mycia   

urządzeń kwasem ortofosforowym i preparatami z udziałem tego kwasu 
 
 

 

      

PALETA PRODUKTÓW  
Przemysł cukrowniczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych 

www.weber-polska.com  



Dziękuję za uwagę ! 

 

Kompetentny partner 

www.weber-polska.com  


