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DRÄGER. TECHNIKA DLA ŻYCIA
Dräger produkuje wyroby z zakresu technologii medycznej i bez-
pieczeństwa. W ten sposób chronimy, wspieramy i ratujemy życie 
ludzi na całym świecie w szpitalach, w jednostkach straży pożarnej, 
w pogotowiach, urzędach oraz w górnictwie i przemyśle.
Właściwy dobór technologii bezpieczeństwa i jej prawidłowe utrzy-
manie zapewnia najlepszą ochronę dla pracowników i zakładów 
w różnych gałęziach przemysłu.
Zakłady produkcyjne kryją w sobie wiele możliwych zagrożeń: 
nieoczekiwany wyciek toksycznych lub łatwopalnych gazów lub 
oparów czy otwarty płomień mogą szybko stać się katastrofą. Dräger 
oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie stacjonarnej detekcji 
gazu. Wspieramy również w zaplanowaniu systemów, realizujemy 
je, zapewniamy niezbędne szkolenia i konserwacje. 

DLACZEGO  DRÄGER?
 � Doskonała wiedza i doświadczenie

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w technologii pomia-
rowej możemy zaoferować szeroką gamę produktów do monito-
rowania – ofertę dostosowaną do odpowiednich potrzeb zakładu 
produkcyjnego.

 � Bogate portfolio
Nasza szeroka oferta zawiera odpowiednie rozwiązanie do różnych 
zastosowań. Nasze czujniki charakteryzują się dużą czułością i krót-
kimi czasami reakcji oraz szybką komunikacją pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami systemu.

 � Serwis zorientowany na klienta 
Oferujemy kompleksowe szkolenia w zakresie bezpiecznego i ciąg-
łego procesu pracy. Dostosowując się do  Państwa indywidualnych 

celów w zakresie ochrony pracowników i bezpieczeństwa zakładu, 
wspieramy  Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem dla obniżenia 
kosztów i oszczędzania zasobów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dräger  Polska  Sp. z o.o.
ul. Posag 7  Panien 1, bud. H, 02-495  Warszawa
tel. 22 243 06 58, faks 22 243 06 59

Biuro  Katowice
ul. Uniwersytecka 18, 40-007  Katowice 
tel. 32 388 76 64, faks 32 601 26 24

Biuro  Bydgoszcz
ul. Sułkowskiego 18a, 85-655  Bydgoszcz
tel. 52 346 14 33, faks 52 346 14 37

Biuro  Gdynia
ul. Tadeusza  Wendy 15, 81-341  Gdynia 
tel. 58 671 77 70, faks 58 671 05 50

Biuro  Głogów
plac  Konstytucji 3  Maja 1, 67-200  Głogów 
tel. 76 728 63 18, faks 76 728 63 68

Centrum  Serwisowe
tel. 0 800 204 420
serwis.polska@draeger.com

draeger.automatykab2b.pl


