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Dräger  Safety  Polska  Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 18, 40-007  Katowice
tel. 32 388 76 64, faks 32 601 26 24, sprzedaz.safety.pl@draeger.com, www.draeger.com

TECHNIKA DLA ŻYCIA

Dräger jest wiodącą międzynarodową firmą w dziedzinie technologii 
medycznej i bezpieczeństwa. Od 1889 roku firma  Dräger opraco-
wuje zaawansowane urządzenia techniczne i  rozwiązania, które 
cieszą się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Bez względu 
na to, gdzie są używane produkty  Dräger: zawsze chodzi o życie. 
Niezależnie od tego, czy są używane w zastosowaniach klinicznych, 
przemysłowych, górniczych, w służbach przeciwpożarowych czy 
ratowniczych, produkty  Dräger chronią, wspierają i ratują życie. 

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA

Bliska współpraca z klientami jest dla nas szczególnie ważna. Dzięki 
temu możemy idealnie dopasować nasze rozwiązania do  Państwa 
potrzeb: począwszy od przenośnych i stacjonarnych systemów de-
tekcji gazu dla dużych zakładów przemysłowych, a skończywszy na 
rozwiązaniach dla mniejszych i średnich firm. Oferujemy również pro-
fesjonalne usługi doradcze dotyczące istniejących systemów detekcji.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Pracujemy nad wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju 
i oferujemy dalekosiężne rozwiązania technologiczne, które zaspo-
kajają potrzeby bezpieczeństwa klientów. Dlatego nasi inżynierowie 
w trakcie wstępnych prac projektowych biorą pod uwagę koszty 
związane z długoterminową eksploatacją, sprawność i potencjalną 

możliwość wycofania danego systemu z eksploatacji. Możecie 
 Państwo także na nas liczyć po dokonaniu zakupu. Świadczymy 
kompleksowe usługi i udzielamy profesjonalnego doradztwa na 
całym świecie.

TECHNIKA POMIARU GAZU

Dzięki niezawodnym systemom wczesnego ostrzegania uniknąć 
można wielu wypadków. Przenośna oraz stacjonarna technika po-
miaru gazu firmy  Dräger precyzyjnie pokazuje, gdy przekroczone 
zostają normy oraz wartości graniczne. Dzięki trwałym sensorom 
firmy  Dräger urządzenia wykrywają mnóstwo materiałów niebez-
piecznych już przy najmniejszych koncentracjach, całkowicie je 
wychwytują oraz niezawodnie ostrzegają ludzi podczas pracy przed 
możliwymi zagrożeniami. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro  Handlowe  Głogów
Plac  Konstytucji 3  Maja 1
67-200  Głogów
Tel. 76 728 63 18
Faks 76 728 63 68

Biuro  Handlowe  Rumia
ul. Grunwaldzka 22
84-230  Rumia
Tel. 58 671 77 70
Faks 58 671 05 50

Biuro  Handlowe Warszawa
Diamond  Business  Park  URSUS
Budynek  H
ul. Posag 7  Panien 1, 02-495  Warszawa
Tel. 22 333 73 04, Faks 22 594 44 10


