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Grupa Weiss z siedzibą w Haiger w środkowej Hesji jest jed-
nym z wiodących producentów nowoczesnych systemów 
klejowych, elementów warstwowych i fasadowych oraz 
środków czyszczących w Europie, a także sprzedaje swoje 
produkty w krajach pozaeuropejskich, m.in. w Chinach, Ro-
sji i USA. 

Od momentu założenia w 1815 roku to tradycyjne przed-
siębiorstwo rozwinęło się z małego producenta kleju z na-
turalnych skór do aktywnego na arenie międzynarodowej 
przedsiębiorstwa przemysłowego zatrudniającego 325 
pracowników i posiadającego cztery lokalizacje. Dzięki po-
łączeniu podstawowych kompetencji z trzech obszarów 
pod jednym dachem, grupa przedsiębiorstw Weiss oferuje 
swoim klientom technicznie wysokiej jakości i ekonomiczne 
rozwiązania z jednego źródła. 

Koncentrując się na jakości, firma Weiss od dziesięcioleci jest 
niezawodnym partnerem dla przemysłu materiałów budow-
lanych, motoryzacji i przemysłu stoczniowego.

Wspólnie po sukces
z niezawodnym Partnerem

Od
1815
Od

1815
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Poprzez nasze rozwiązania pragniemy zaoferować klien-
tom korzyści płynące dla użytkowników, które opierają się 
na wysokich standardach technologicznych, efektywności i 
dostępności. Chcemy pracować w sposób zorientowany na 
klienta oraz na rynek i rozwijać dziś produkty i usługi jutra, 
dlatego też poszukujemy ścisłego, osobistego dialogu i po-
zostajemy blisko rynku. Jakość, szybki i niezawodny serwis 
dystrybucyjny, gotowość i zdolność do innowacji, elastycz-
ność oraz zrównoważony rozwój stanowią przy tym wartości 
naszej kultury biznesowej.

 Przy pomocy nowoczesnych urządzeń i wsparcia automa-
tyzacji w postaci robotów wykorzystywanych w naszej pro-
dukcji oraz naszych zmotywowanych pracowników, w miarę 
możliwości jesteśmy w stanie spełnić wszystkie życzenia lub 
potrzeby techniczne naszych klientów dzięki kompletnemu 
„wszechstronnemu” programowi. Cała paleta produktów jest 
„made in Germany“ i jest produkowana w trzech niemieckich 
zakładach produkcyjnych.

Nasz misja
Tworzymy wysokiej jakości techniczne 
i ekonomiczne rozwiązania



Motywujemy i stawiamy wyzwania naszym pracownikom, 
delegując odpowiedzialność, wyznaczając precyzyjny za-
kres kompetencji i udzielając szczegółowych informacji. 
Promujemy osobistą odpowiedzialność, samorealizację i 
identyfikację z firmą w ramach możliwie najdłuższych sto-
sunków pracy z wynagrodzeniem związanym z wynikami, 
dalszym szkoleniem i możliwościami rozwoju. 

Oczekujemy, że nasi pracownicy będą poważnie traktować 
swoje obowiązki i będą skłonni do działania, uczenia się i 
wprowadzania innowacji. Wspólnie chcemy stworzyć klimat, 
w którym wszyscy pracownicy będą czuć się komfortowo i 
będą mogli doświadczyć osobistego i wspólnego sukcesu. 
Wymaga to od nas wszystkich gotowości do komunikowa-
nia się, tolerancji i lojalności.

Nasi pracownicy
w centrum wydarzeń
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Fabryka I w Haiger
Produkcja i sprzedaż 
klejów, specjalnych środków chemicz-
nych do czyszczenia oraz elementów 
warstwowych

LICZBA PRACOWNI-
KÓW 262

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI (P.A.)

10 000 t klejów
1 000 000 m² elementów warstwo-
wych
1 130 t środków czyszczących
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Siedziba
Hansastr. 2
35708 Haiger
Niemcy
tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Fabryka II w Herzebrock
Produkcja i sprzedaż   elemen-
tówfasadowych, specjalista w zakresie  
technologii foliowania

LICZBA PRACOWNI-
KÓW 34

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI (P.A.)

340 000 m² folii
260 000 m² elementów warstwo-
wych

Siedziba
Siemensstr. 8
33442 Herzebrock-Clarholz
Niemcy
tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
e-mail: se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Pudol w Niederdreisbach
Produkcja i sprzedaż   środków 
chemicznych do czyszczenia oraz środ-
ków pielęgnacyjnych

LICZBA PRACOWNI-
KÓW 26

WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI (P.A.)

1 500 000 kg środków do czyszczenia i pielęgnacji

Siedziba
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Niemcy
tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

Weiss USA w Monroe (NC)
Sprzedaż klejów i   specjalnych 
środków czyszczących

LICZBA PRACOWNI-
KÓW 5

Siedziba
P.O. Box 509
Monroe, North Carolina 
28111-0509
USA
tel.: +1 (704) 282 / 4496
e-mail: info@weiss-usa.com
www.weiss-usa.com
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Kronika firmy
Nasze kamienie milowe w historii firmy

Filip Karol Weiss zakłada 
warzelnię klejów w Haiger

1815

Szeroko zakrojona rozbudo-
wa istniejącego kompleksu 
budynków biurowych

2008

Lokomotywa po uszkodze-
niu kotła pełni rolę kotła 
zastępczego

1960

Pierwszy znak firmowy 
fabryk kleju Filipa Karola 
Weissa

1830

Wybudowanie nowego 
centrum logistycznego o 
powierzchni 3 700 m2

2010

Wyciąganie kleju ze skóry 

1965

Przejęcie zakładu przez 
syna Filipa Karola Wilhelma 
Weissa

1857

Budowa nowej hali magazy-
nowej z 1100 miejscami na 
składowanie palet

2013

Kotłownia

1965

Solidnie prowadzona księgo-
wość w księdze kasowej

1868

Nowy całkowicie automa-
tyczny portal do przesztaplo-
wania elementów warstwo-
wych

2014

Wnętrze laboratorium

1970

Od momentu założenia w 1815 roku Weiss przekształcił się z małego producenta kleju w działającą na całym świecie firmę przemysłową 
zajmującą się nowoczesnymi systemami klejenia i elementami warstwowymi. Dzięki naszej pasji dążenia do stałej poprawy jakości i 
spełnienia wysokich wymagań naszych klientów z biegiem lat staliśmy się uznanym i niezawodnym partnerem na rynku.
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Wyposażenie różnych 
działów produkcyjnych w 
technologię zrobotyzowaną

2015

Specjalnie wybudowany 
folusz służy jako budynek 
mieszkalny i fabryczny

1890

Rozszerzenie asortymentu 
produktów o elementy 
warstwowe

1983

Oddanie do eksploatacji 
instalacji fotowoltaicznej

2020

Pracownicy i pomocnicy 
w stale rozwijającym się 
zakładzie

1907

Duzy pożar niszczy nowy 
budynek produkcyjny i 
magazynowy

1989

Zakład produkcyjny „Am 
unteren Mühlenweiher” w 
Haiger

1920

Wykupienie firmy Pudol, pro-
ducenta środków czyszczą-
cych i pielęgnacyjnych

1993

Promocja sprzedaży na ów-
czesnym stoisku targowym

1955

Wykupienie firmy Mallok, 
producenta elementów 
fasadowych i materiałów 
foliowanych

2001

Certyfikacja klejów na bazie 
biosurowców

2017

Kolejne roboty podchodzą 
na start

2021
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COSMO® 
KLEJE
TRWAŁE ŁĄCZENIE

Tradycyjne techniki łączenia, takie jak nitowanie, lutowanie, zgrzewanie lub przykrę-
canie są coraz częściej zastępowane przez nowoczesne kleje systemowe, co ma wiele 
zalet. Nasz asortyment obejmuje ponad 400 wariantów klejów powierzchniowych 
i konstrukcyjnych, błyskawicznych i specjalnych, przeznaczonych do najróżniejszych 
zastosowań.
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Systemy klejowe
Cyjanokrylany
Kleje na bazie poliuretanu
Kleje dyfuzyjne
Kleje hybrydowe
Kleje epoksydowe
Kleje dyspersyjne
Podkłady
Środki czyszczące
Na bazie biosurowców

Zastosowania
Stolarka okienna i drzwiowa
Klejenie wiatroszczelne
Transport i przemysł morski
Budownictwo i sucha zabudowa
Zastosowania przemysłowe
Zastosowania montażowe 
Produkcja laminatów
Budowa kontenerów
Przemysł drzewny i meblarski
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COSMO® 
ELEMENTY WARSTWOWE
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE

Płyty warstwowe Weiss spełnią każde wymagania. Ze względu na dużą ilość dostępnych 
warstw wierzchnich i materiałów rdzeniowych oraz możliwość łączenia i obróbki na wiele 
różnych sposobów, istnieje ponad 5 000 wariantów dla gotowego elementu.
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Zastosowania
Elewacje
Stolarka okienna
Konstrukcje drzwiowe / bramy / 
ścianki działowe
Branża stoczniowa
Przemysł motoryzacyjny / budowa 
naczep
Budowa maszyn / instalacji
Budowa kontenerów

Elementy warstwowe
termoizolacyjne
zapewniające ochronę antywła-
maniowa/przed przebiciem
dźwiękochłonne
rowkowane
zindywidualizowane
do rozszerzania ram



COSMO® 
PŁYTY FASADOWE
FASCYNACJA SZKŁEM I METALEM
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Wszystkie fizyczne i ekonomiczne zalety sprawiają, że elementy fasadowe stały 
się produktem chętnie wybieranym elementem w przypadku inwestycji przemy-
słowych i budynków użytkowych. Nasze elementy fasadowe sprawdzają się od 
wielu lat oferując doskonałe właściwości w zakresie izolacji termicznej i akustycz-
nej w znanych obiektach europejskiej architektury.
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Obiekty referencyjne
Lotnisko, Monachium
Gerry Weber, Halle
Centrum Allee, Magdeburg
Targi, Lipsk
Szkoła wyższa Rhein-Waal, Kleve
Hotel Steigenberger, Bad Pyrmont
Centrala Haribo, Bonn
WDR, Kolonia
KaDeWe, Berlin
Muzeum czekolady, Kolonia
KWU, Berlin:
VW, Warszawa
Metro, Düsseldorf
Stara poczta, Dortmund



PUDOL
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I 
PIELĘGNACJI
CZYSTOŚĆ POBUDZA ZMYSŁY

PUDOL jest synonimem doskonałej jakości produktów specjalnych przeznaczo-
nych do czyszczenia w ramach działalności komercyjnej. Oprócz kompletnego 
portfolio produktów przeznaczonych do różnych zastosowań związanych z 
czyszczeniem i pielęgnacją oferujemy również szeroki zakres usług, obejmujący 
atrakcyjne rozwiązania i zapewniający liczne korzyści.
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Program czyszczenia
Uniwersalne i wszechstronne środki czyszczące
Przemysłowe środku czyszczące
Preparaty do czyszczenia dywanów
Środki czyszczące o świeżym zapachu
Środki czyszczące o działaniu dezynfekującym
Środki do czyszczenia podłóg
Środki do czyszczenia podstawowego
Środki do pielęgnacji ścieraniem
Środki do pielęgnacji rąk

Obszary zastosowania
Przemysł
Obszar sanitarny
Gospodarstwo domowe
Gastronomia
Elewacje
Basen
Warsztat
Stolarka drzwiowa/ budowa bram
Stolarka okienna



Weiss Chemie + Technik 
GmbH & Co. KG 

Hansastr. 2 / D-35708 Haiger
www.weiss-chemie.de

made by Weiss


