
WE‘R IT!
YOUR PARTNER IN 
PLASTIC SOLUTIONS.

TECHNOLOGIA OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW DLA DOMU

Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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WE‘R 
FOUNDED

ODWAGA DO 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Jesień 1949 — nie ma słów, które mogłyby opisać nastroje panujące w nas samych oraz w społeczeństwie. Wszę-
dzie panowała euforyczna mieszanina nastroju wyzwolenia, katastrofy i poczucia przełomu” — Helmhold Schneider 
opowiada tak, jakby działo się to wczoraj.
„To był słoneczny jesienny dzień 1948, gdy mój ojciec skorzystał z okazji i nabył w Altenkirchen zakład z czterema 
prasami do tworzywa sztucznego — bakelitu. Był głęboko przekonany, że przyszłość należy do tworzyw sztucznych, 
ponieważ surowce takie jak drewno i żelazo były w tamtym czasie rzadkie i drogie. Kolejną ważną zaletę dostrzegał 
w specyficznej strukturze molekularnej ich zakresów zastosowania. Te wizje oraz zakup stały się kamieniem węgiel-
nym zakładów WERIT.

Z zakupem pras do bakelitu wiązały się zamówienia dla światowego koncernu elektrotechnicznego Voigt & Häfner 
we Frankfurcie. Radość z zaopatrywania tego wielkiego koncernu nie trwała jednak długo, bo już rok później 
koncern zrezygnował z zamówień, by rozpocząć własną produkcję w Holandii. Postanowiłem wtedy 
stworzyć własny asortyment elektrycznych elementów złącznych, by nigdy więcej nie być już zależ-
nym od pojedynczego klienta. 
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WE‘R 
FOUNDED

W międzyczasie trend obróbki tworzyw sztucznych kształtował się w kie-
runku formowania wtryskowego i termoplastów. Zakupiłem automaty do 
formowania wtryskowego i szukałem firm, w których można byłoby zastąpić 
tradycyjne materiały tworzywami sztucznymi i już w roku 1964 wyproduko-
wałem milionową spłuczkę z tworzywa sztucznego.

Lecz wcześniej, jeszcze w 1953 roku, otrzymałem zaproszenie od zakładów 
Bayer, aby udać się w podróż edukacyjną do USA i zwiedzałem zakłady 
przemysłu samochodowego, które produkowały wyjątkowo lekkie, a przy 
tym ekstremalnie wytrzymałe elementy karoserii z włókien szklanych. Po 
powrocie do Niemiec wynalazłem maszynę, za pomocą której można było 
produkować elementy odlewane, takie jak kaski ochronne, i zgłosiłem ją w 
celu uzyskania patentu. Był to ogromny sukces, który stał się finansową pod-
waliną dalszej ekspansji przedsiębiorstwa. Zainwestowałem w większe wtry-
skarki np. do transporterów na butelki i w budowę największej po dziś dzień 
maszyny wydmuchowej do wytłaczania zbiorników z tworzywa sztucznego 
o pojemności ponad 5 000 litrów.

„Wciąż odkrywamy siebie na nowo — 
tak było od zawsze”

Z wiarą w sukces produktów przyszłości pod koniec lat 70-tych wyproduko-
waliśmy duży zbiornik na paletę o pojemności 1 000 litrów, tak zwany IBC 
(Intermediate Bulk Container). Zastąpił on dotychczasowe zbiorniki stalowe 
i w ciągu następnych dziesięciu lat rozwinął się gigantyczny rynek IBC. Moi 
synowie Ekkehard i Jörg w roku 1982 i 1994 dołączyli do przedsiębiorstwa i 
zostali wspólnikami zarządzającymi firmą.
Założyliśmy kolejne siedziby w całej Europie i staliśmy się specjalistami w 
dziedzinie tworzyw sztucznych. Również dziś myślimy już o jutrze, nie sto-
imy w miejscu i wciąż odkrywamy siebie na nowo — tak było od zawsze”.

Fascynacja tworzenia nowych rzeczy z 
syntetycznych tworzyw sztucznych 

stanowi do dziś fundament 
filozofii firmy i napędza 

przedsiębiorców do działania.
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WE‘R FOCUSED
Usługodawca o kompetencjach producenta
Charakteryzuje nas elastyczność i niezawodność dostaw. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiąza-
nia do specyficznych zastosowań. To, co nas wyróżnia osiągamy poprzez tworzenie produktów dostosowanych 
do potrzeb klienta i koncentrowanie się na wymagających rynkach. Nasza strategia dywersyfikacji zapewnia 
trwały byt przedsiębiorstwa.

Kierownictwo Helmhold Schneider, Ekkehard Schneider i Jörg Schneider

OSOBIŚCIE.
PEWNIE.
Z KONCENTRACJĄ.
WERIT PRZEDSIĘBIORSTWO 
RODZINNE
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WE‘R
PROFESSIONAL

KRÓTKIE TERMINY DOSTAW I 
KOMPLEKSOWY SERWIS

Jako rodzinne przedsiębiorstwo 
średniej wielkości kładziemy duży 
nacisk na doskonały serwis. Dzięki 
znacznemu udziałowi przedsiębior-
stwa w procesie produkcji i wydajne-
mu łańcuchowi logistyki posiadamy 
elastyczność niezbędną do szybkiej 
reakcji na życzenia naszych klientów.

WERITflex

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI
SPEŁNIANIU NORM

W specjalnych przypadkach działamy 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi, 
odpowiednimi normami.
Nasze wieloletnie doświadczenie 
pozwala nam uzyskać kompetencje 
potrzebne do projektowania produk-
tów z wartością dodaną dla naszych 
klientów.

WERITconform

NAJWYŻSZE STANDARDY 
JAKOŚCI OSIĄGANE POPRZEZ 
KONTROLE NIEZALEŻNYCH 
INSTYTUTÓW

W celu zaoferowania naszym klientom 
kolejnej wartości dodanej oraz maksy-
malnego bezpieczeństwa produkty 
WERIT są certyfikowane zgodnie ze 
specjalnymi wymaganiami przez 
uznane, niezależne instytuty.

WERITcert

STAWIAMY SOBIE 
WYZWANIA DLA DOBRA 
NASZYCH KLIENTÓW!
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WE‘R
PROFESSIONAL

SUKCESY W PRZYSZŁOŚCI 
DZIĘKI STAŁEMU ROZWOJOWI

Poprzez nieustanną optymalizację 
procesu i produktu staramy się 
wciąż polepszać naszą zdolność 
produkcyjną, a tym samym 
zwiększać zadowolenie klientów.

WERIThorizon

POPRAWA ORGANIZACJI 
POPRZEZ KONSEKWENTNE 
KSZTAŁCENIE I DOKSZTAŁCANIE

Ukierunkowane kształcenie i 
doskonalenie się zapewnia wysoki 
poziom naszych specjalistów także 
w przyszłości.

WERITacademy

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI 
NA PRZYSZŁOŚĆ

Przyszłe wymagania naszych 
klientów możemy przewidzieć już 
dziś współpracując z uczelniami, 
uniwersytetami i różnymi europejski-
mi instytutami nad technologiami, 
które pomogą nam zaoferować 
propozycje rozwiązań.

WERITnetwork

Wspólnie pracujemy nad tym,
by również w przyszłości dostarczać 

naszym klientom innowacyjne 
rozwiązania sprawdzonej jakości.
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WE‘R
YOUR 
SOLUTION
PARTNER
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ROZWIĄZANIA
WYKRACZAJĄCE 
POZA BRANŻĘ
Państwa ekspert w technologii 
opakowań i produktów dla 
domu
Jako specjaliści w obróbce tworzyw sztucznych konstruujemy i produkuje-
my specjalistyczne produkty dla wielu branż, zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Narzędzia i formy potrzebne do produkcji wykonywane są we własnym 
zakładzie produkcji narzędzi. Dzięki naszej bogatej wiedzy specjalistycznej i 
dużemu udziałowi przedsiębiorstwa w procesie produkcji jesteśmy solidnym 
partnerem w wielu specjalistycznych dziedzinach.
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INTERMEDIATE BULK 
KONTENERY / KANISTRY

Różnorodny, modularny program 
IBCC ze zbiornikami wewnętrznymi o 
pojemności 300, 600, 800 i 1 000 
litrów oraz innowacyjne kanistry z 
tworzyw sztucznych do bezpiecznego i 
niezawodnego transportu ciekłych 
materiałów wypełniających. Linie 
produkcyjne z wariantami wyposaże-
nia dla konkretnych branż zapewniają 
funkcjonalne rozwiązania dla cieczy 
bezpiecznych, niebezpiecznych i 
palnych. Zbiorniki IBC o niepowtarzal-
nym wzornictwie doskonale nadają się 
do ponownego wykorzystania i 
recyklingu.

OPAKOWANIA DO TRANSPORTU
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Program produktów wyróżnia bogata 
oferta standardowych pojemników 
wysokiej jakości, jak np. pojemniki do 
sztaplowania Euronorm lub pojemni-
ki obrotowe do sztaplowania, aż po 
specjalistyczne rozwiązania dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb.

PALETY Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

Nasz zróżnicowany program palet z 
tworzywa sztucznego cechuje jakość i 
wytrzymałość. Półpalety, europalety 
lub palety przemysłowe produkowa-
ne są bez wyjątku z materiałów 
czystych gatunkowo i najwyższej 
klasy. 
Indywidualne rozwiązania dla klien-
tów, jak oznakowania z logo, nume-
rowanie lub inne napisy oraz specjal-
ne kolory dopełniają asortyment.

SANITARNE

Duża paleta produktów JOMO
obejmuje, oprócz zaawansowanych 
technicznie stelaży podtynkowych 
do łazienki, również bogatą ofertę 
przycisków uruchamiających ze szkła i 
tworzywa sztucznego. Ekskluzywne 
rozwiązania łazienkowe, jak np. 
toalety myjące lub elektroniczne czy 
bezdotykowe przyciski uruchamiające 
uzupełniają asortyment.

ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY

Do bezpiecznego, długotrwałego lub 
stacjonarnego przechowywania oleju 
napędowego i opałowego. Systemy 
zbiorników WERIT są łatwe w 
czyszczeniu i nie ulegają korozji. 
Można je ustawiać jako baterie, 
szeregowo i w kształcie litery L.
Oferta obejmuje, w zależności od 
profilu wymagań, dwupłaszczowe 
zbiorniki bezpieczne lub jednopłasz-
czowe zbiorniki o pojemności 
750 – 5 000 litrów 
Pojemność.

ZBIORNIKI PRZEMYSŁOWE

Niezależnie od przeznaczenia –
wykorzystania do budowy instalacji, 
technologii uzdatniania wody, 
technologii chłodzenia i klimatyzacji 
lub zastosowań specjalnych – 
zbiorniki przemysłowe WERIT, z 
opaskami lub bez, o pojemności od 
800 do 5 000 litrów przekonują 
różnorodnymi możliwościami zasto-
sowania, bezpieczeństwem i stosun-
kiem ceny do jakości. Indywidualiza-
cja oraz produkcja z materiałów 
warstwowych PE oferuje oprócz 
tego idealne rozwiązania na miarę.

WE‘R
INDUSTRIAL PACKAGING & 
DOMESTIC ENGINEERING
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WE‘R EUROPEAN
Zakorzenieni w swoim regionie – Europa 
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WERIT–RODZINNE
PRZEDSIĘBIOR-
STWO 
z 6 zakładami produk-
cyjnymi i 5 oddziałami 
dystrybucji

D-57610 Altenkirchen
D-53567 Buchholz
D-01458 Ottendorf-Okrilla
F-67162 Wissembourg
F-26200 Montélimar
GB-Manchester
A-6700 Bludenz
CH-8105 Regensdorf/Zürich
E-08403 Granollers/Barcelona
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia
CZ-619 00 Brno
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DZIŚ DLA JUTRA
Nasze rodzinne przedsiębiorstwo o europejskim zasięgu ma pozostać niezależne. Chcemy działać w sposób 
zrównoważony, realizować kolejne koncepcje produktów chroniące zasoby naturalne i budować silną markę. 
Oczywiście koncentrujemy się przy tym na dalszym rozwoju obecnych produktów. Po to, by osiągnąć nasze 
cele, zmierzymy się z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki.

Te przesłanki pozwolą nam połączyć sukces gospodarczy z odpowiedzialnością społeczną. Nasze przedsiębior-
stwo nieustannie się zmienia, ponieważ jako firma rodzinna myślimy nie w kategoriach kwartałów, lecz pokoleń. 
I tak ma być również w przyszłości!

WE‘R
VISIONARY
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WE‘R
VISIONARY

Chcielibyśmy działać w sposób 
zrównoważony i budować silną markę.

POSTĘP I 
PRZYWIĄZANIE

Nasze przedsiębiorstwo opiera się 
na strukturze rodzinnego zarzą-
dzania, która sprawdzi się długo-
falowo w kolejnych pokoleniach. 
Wspólnicy zarządzający chcą 
wzmacniać odziedziczone przed-
siębiorstwo w duchu wspólnej 
odpowiedzialności i przekazać je 
kolejnemu pokoleniu. Objęło ono 
swoimi różnorodnymi produktami 
rynek europejski i tym samym za-
pewniło sobie warunki do ekspan-
sji i dalszego istnienia.
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