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Weber od ponad 100 lat dostarcza na 
świecie kompleksowe rozwiązania dla 
budownictwa. Opierając się o swoje 
międzynarodowe doświadczenie, 
stawiamy na rozwój materiałów 
i kompletnych systemów, które 
są bezpieczne, wydajne i łatwe w 
aplikacji oraz dostosowane do potrzeb 
lokalnego rynku. 

W Polsce Weber jest obecny już od 
18 lat, a kształt dzisiejszej, bogatej 
oferty jest efektem połączenia firm 
Weber Terranova i maxit. Dzięki temu 
marka Weber dostarcza rozwiązania 
pok r ywające niemal wsz ystk ie 
potrzeby budowlane.

Materiały Weber są wytwarzane 
w 8 zakładach produkcyjnych na terenie 
Polski. Nasze największe fabryki są 
zlokalizowane w Gdyni, Górze Kalwarii, 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Wrocławiu 
oraz w Gniewie, gdzie znajduje się 
zakład produkcji keramzytu. Weber 
ma także kilka terminali logistycznych 
z  centrami barwienia, dzięki czemu 
udaje nam się obniżyć koszty 
i  ograniczyć emisję CO2 powstałego 
w procesie transportu drogowego.

SyStemy do renowacji i napraw faSad oraz ścian zaawanSowane materiały do hydroizolacji 
z technologią deitermann
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zaprawy klejące i zaprawy fugowe do płytek podkłady podłogowe, maSy Samopoziomujące i poSadzki dekoracyjne

http://www.infoarchitekta.pl/firmy/W/1889-weber--saint-gobain-construction-products-polska.html
mailto:kontakt.weber%40saint-gobain.com?subject=
www.netweber.pl

	bramy i ogrodzenia
	BETAFENCE
	WISNIOWSKI

	chemia budowlana
	MIRA Polska

	dachy, systemy rynnowe
	pokrycia dachowe
	BUDMAT
	TONDACH

	dachy zielone
	BAUDER

	systemy rynnowe
	GAMRAT


	element małej architektury
	BRUK-BET

	elewacje i fasady
	elewacje i fasady
	AL-TECH 
	BRUK-BET
	KINGSPAN
	MEVACO
	ROCKPANEL
	RUUKKI Polska
	SELT/ Sun Protection Systems
	STEGU
	STONE MASTER

	systemy architektoniczne
	ALSAL
	ALUPROF
	PONZIO Polska

	tworzywa sztuczne w architekturze
	TUPLEX


	grzejniki
	CONVECTOR/ EXTREME
	JAGA Polska
	PURMO/ RETTIG HEATING
	RUNTAL/ ZEHNDER GROUP
	VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW
	ZEHNDER Polska

	inteligentny budynek
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	TEMA/ GIRA

	izolacja i docieplenie
	IZOPANEL
	PAROC Polska
	ROCKWOOL Polska

	łazienka
	łazienka
	ALAPE
	AQUAFORM
	DORNBRACHT
	DUSCHOLUX
	VILLEROY&BOCH

	armatura łazienkowa
	ARMATURA KRAKÓW
	GRAFF EUROPE
	KLUDI ARMATUREN
	ORAS OLESNO

	ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe
	KALDEWEI Polska
	RIHO Polska

	meble łazienkowe
	NOCLAF


	meble
	meble
	BLACK RED WHITE
	BLUCKBERRY
	BOCONCEPT
	ELFA MANUFACTURING
	GALA COLLEZIONE
	HOMEGARDENART
	NOTI FABRYKA MEBLI
	PORADA
	SABA ITALIA

	meble do sypialni
	MASTER BED

	meble biurowe
	BALMA
	BN OFFICE
	GRAMMERN OFFICE
	KINNARPS  Polska
	MARTELA
	NOWY STYL
	SITAG FORMY SIEDZENIA


	nawierzchnie
	BRUK-BET
	GEO SYSTEM/ WIKRY
	POLBRUK

	ogrody zimowe
	TS Polska

	okna i drzwi
	okna i drzwi
	OKNO-POL Kraków

	drzwi
	CLASSEN-POL
	INTERDOOR/ INTERDREX

	okna dachowe
	VELUX Polska

	klamki
	DOMINO


	oprogramowanie
	INTERSOFT

	osprzęt elektroinstalacyjny
	FERMAX
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	OSPEL
	SIDLE/ ANB
	TEMA/ GIRA

	oświetlenie
	AQUAFORM INC.
	ART-METAL
	AURORA Technika Świetlna
	MILANTEX
	PHILIPS
	VIBIA
	SCHMITZ

	podłogi, posadzki
	podłogi drewniane, panele
	BALTIC WOOD
	BAUWERK/ LARES
	CHAPEL PARKET Polska
	CLASSEN-POL
	DLH POLAND
	KOPP - Podłogi Naturalnie Doskonałe
	WILD WOOD

	wykładziny
	GAMRAT
	KOMFORT


	sauny, baseny, wanny spa
	FLUIDRA Polska
	KOMPLEKS
	MEADOW

	schody
	SCHODY TRĄBCZYŃSKI

	sprzęt przeciwpożarowy i bhp
	GRAS

	sufity
	ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS
	JAK/ BARRISOL

	systemy zaciemnień
	SELT/ Sun Protection Systems

	szkło budowlane
	AGC FLAT GLASS POLSKA 

	szkolenia i konferencje
	VIRTUS

	ściany, ścianki
	systemy drzwi przesuwnych
	INDECO
	MOCHNIK

	farby, elementy dekoracyjen ścian
	FOX
	MAGNAT/ ŚNIEŻKA
	STEGU
	STONE MASTER
	STONES

	systemy suchej zabudowy
	FERMACELL


	technologie wznoszenia ścian
	BRUK-BET
	GRUPA SILIKATY
	SILKA
	YTONG
	YTONG MULTIPOR

	wentylacja, klimatyzacja
	UNIWERSAL


