


Tradycja



Tradycja nie polega na przechowywaniu popiołu,
lecz na utrzymaniu płomienia.

Jean Jaurés



Ogień i płomienie



Ogień i płomienie

Ogień od zawsze jest czymś pozaziemskim. W greckiej  
mitologii był zastrzeżony wyłącznie bogom, dopóki Prometeusz 
podstępnie go nie ukradł, aby przekazać go ludziom.



Spojrzenie w przyszłość



Spojrzenie w przyszłość

Skierowanie uwagi na podstawowe zywioly – wode i ogien – oznacza w przypadku bo-
gatej w tradycje, rodzinnej firmy MeierGuss, ze efektem sa produkty dbajace o sprawny 
przebieg spraw dnia codziennego.

Od kilku dziesięcioleci firma MeierGuss projektuje, produkuje i sprzedaje produkty 
z dziedziny techniki odwadniania oraz systemów ochrony drzew. Duża otwartość na 
inwestycje i dobre poczucie zmieniających się wymagań rynkowych to solidne podstawy 
grupy przedsiębiorstw, która aktualnie zatrudnia ponad 300 pracowników w trzech 
różnych lokalizacjach. 

Przedsiębiorstwo należy do rynkowych liderów i prowadzi specjalistyczną, zorientowaną 
na przyszłość działalność z miejscowości Rahden i Limburg — „Made in Germany”.



Innowacja



Nieustannie upływający czas wymaga dużej elastyczności i siły innowacji.
W zakresie rozwoju produktów firma MeierGuss wykorzystuje najnowocześniejszą 
technikę. Z ręką na pulsie czasu wciąż wkładamy kreatywność i know-how w rozwój  
i ulepszanie własnych produktów.

Dzięki wlasnej pracowni projektowej możemy szybko i profesjonalnie przetwarzać 
indywidualne życzenia naszych klientów. Projekty 3D CAD zapewniają przy tym o 
optymalną realizację zadań i rozwiązywanie problemów.



Z jednego odlewu



Odlewnia w przedsiębiorstwie MeierGuss bez wątpliwości należy do najnowocześniejszych 
i najwydajniejszych w segmencie techniki odwadniania. Dzięki idealnej współpracy zaazaa-
zaawansowanej techniki i urzadzen wytwarzane są wzorowe produkty odlewnicze, dostar-
czane jako artykuły z pełnego odlewu do magazynów lub przetwarzane we własnych beto-
nowniach na towary betonowo-żeliwne.

Ważny wkład w ochronę środowiska wnosi pod dwoma względami instalacja zanurzeniowa. 
Dzięki automatycznej metodzie zanurzania i suszenia niezawierający rozpuszczalników 
i rozpuszczalny w wodzie lakier jest nanoszony na podzespoły w wyjątkowo oszczędny i 
niezawodny sposób. Wymagana do tego energia jest w 100% pozyskiwana z ciepła odpado-
wego.

Z jednego odlewu



Zaawansowana 
technologia



Technika odwadniania i systemy ochrony drzew to segmenty podlegające skrajnym 
naciskom w zakresie terminów i kosztów.

Wydajni, zmotywowani pracownicy, kompleksowe, zaawansowane technologicz-
nie instalacje oraz wieloletnie doświadczenie są gwarancją płynnego przebiegu i 
najwyższego wymiaru bezpieczeństwa w zakresie jakości i terminowości.



Produkty



Produkty firmy MeierGuss są zorientowane na wymagania krajowych i zagranicz-
nych rynków. Znani klienci — zarówno w branży gospodarki, jak również dziedzi-
nach publicznych — pokładają swoje zaufanie w wysokiej jakości, funkcjonalności 
i żywotności produktów marki MeierGuss.





Nawet pokrywa kanału może być dziełem sztuki. Pokrywy z motywami należą do 
„sztuk pięknych” w obszarze pokryw studzienek.

Bogactwo pomysłów i umiejętność wczucia się w życzenia klientów sprawiają, 
że umiemy je tak dobrze realizować. W końcu pokrywy z motywami mają przez 
wiele lat przynosić radość.

Wzornictwo



W zgodzie



Ogień i woda to dwa komplementarne elementy, symbolizujące obieg życia i 
zapewniające przyszłość naszej planety.

Jako przedsiębiorstwo skupiające się na przyszłości, firma MeierGuss kładzie duży 
nacisk na metody produkcji zgodne z wymogami ochrony środowiska, bezpieczne ob-
chodzenie się z zasobami naturalnymi oraz rozwijanie produktów, które przyczyniają 
się do ochrony i utrzymania środowiska naturalnego.

Dostosowanie techniki do natury pozwala chronić przestrzeń naszego życia.

 



MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

Auf der Welle 5 -7 │ D-32369 Rahden
Phone: +49  5771 918-0 │ Fax: +49 5771 918-218

www.meierguss.de 
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