


Tradiţie



Tradiţia nu înseamnă păstrarea cenuşii,  
ci menţinerea aprinsă a flăcării.

Jean Jaurés



Foc şi flăcări



Foc şi flăcări

Focul este dintotdeauna legat de supranatural.
În mitologia greacă el era rezervat exclusiv zeilor, până când  
Prometeu a reuşit să îi înşele pe aceştia, sustrăgându-l şi  
oferindu-l oamenilor.



Privire în perspectivă



Privire în perspectivă

Întreprinderea de familie MeierGuss, cu baze complet tradiţionale, s-a dedicat elemen-
telor foc şi apă, accentul fiind pus pe produse esenţiale pentru desfăşurarea fără prob-
leme a vieţii cotidiene.

De câteva decenii MeierGuss dezvoltă, produce şi comercializează produse care ţin de 
tehnica de drenare, precum şi sisteme de protecţie a arborilor. O mare capacitate de 
investiţie şi un bun instinct pentru cerinţele schimbătoare ale pieţei, au aşezat pe o bază 
solidă grupul de companii în care lucrează astăzi peste 300 de angajaţi, în trei locaţii.

Întreprinderea este unul dintre liderii de piaţă şi, pornind din locaţiile Rahden şi Limburg, 
îşi pune în practică viziunea de pionierat - „Made in Germany“.



Inovaţie



O epocă a transformărilor rapide necesită o mare flexibilitate şi o mare putere de inovaţie.

În domeniul „Dezvoltare de produse“ MeierGuss este dotată cu cea mai modernă tehnolo-
gie. În acord cu pulsul vremurilor, creativitatea şi know-how-ul contribuie la dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea propriilor produse şi linii de produse.

Dorinţele individuale ale clienţilor pot fi procesate rapid şi de o manieră profesională, 
mulţumită construcţiei de prototipuri, care are loc la nivel intern. Generarea de modele 
3D-CAD asigură rezolvarea optimă a tuturor cerinţelor şi problemelor.



Dintr-o turnare



Turnătoria MeierGuss este fără îndoială una dintre cele mai moderne şi productive din 
segmentul „Tehnică de drenare“. Într-o conlucrare perfectă a instalaţiilor dotate cu tehnică 
de înaltă performanţă iau naştere produse de turnătorie de o calitate exemplară, care fie 
sunt stocate în depozit, ca piese turnate fără miezuri sau sunt prelucrate în continuare în 
propria staţie de betoane, ca produse din beton armat cu elemente turnate.

O importanţă contribuţie la protecţia mediului înconjurător o are instalaţia de imersiune, 
din dublă perspectivă. Prin procedura automată de imersiune şi uscare, lacul fără conţinut 
de solvenţi şi solubil în apă este aplicat pe diversele componente de o manieră extrem de 
sigură şi economică. Energia necesară în acest sens este generată în proporţie de 100% 
din căldura eliminată de cubilou.

Dintr-o turnare



High Tech



„Tehnica de drenare“ şi „Sistemele de protecţie a arborilor“ sunt segmente tehno-
logice expuse unor presiuni extreme în ceea ce priveşte termenele de execuţie şi 
costurile.

Angajaţii motivaţi şi capabili de performanţe înalte, instalaţiile de mare complexita-
te tehnologică, precum şi deceniile de experienţă reprezintă garanţia desfăşurării 
impecabile a proceselor de producţie, precum şi a maximului de siguranţă în ceea 
ce priveşte calitatea şi respectarea termenelor de execuţie.



Produse



Produsele MeierGuss se orientează în funcţie de necesităţile pieţelor interne şi 
internaţionale. Clienţi renumiţi – fie că este vorba despre domeniul economic sau 
cel public – aleg să aibă încredere în calitatea, funcţionalitatea şi longevitatea 
produselor MeierGuss.





Chiar şi un capac de canal poate deveni o operă de artă. Capacele ornate cu 
motive ţin de „artele frumoase“ în ceea ce priveşte elementele de acoperire 
a căminelor.

Dorinţele clienţilor sunt puse în practică cu inventivitate şi empatie.
În fond, un astfel de capac ornat cu motive trebuie să asigure plăcere estetică 
mulţi ani de acum înainte.

Design



La unison



Focul şi apa sunt elementele complementare care simbolizează circuitul vieţii şi 
asigură viitorul vieţii pe planeta noastră.

În calitate de companie orientată spre viitor, MeierGuss pune mare preţ pe procesele 
de producţie ecologice, pe protejarea resurselor şi dezvoltarea unor produse care să 
contribuie la protejarea şi conservarea mediului înconjurător.

Atunci când tehnica se adaptează necesităţilor naturii, ea contribuie totodată şi la 
protejarea propriului nostru habitat.



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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