Servis, opravy, výroba,
montáž & uvedení do provozu

Wolfgang Mehner GmbH
Turnhallenstraße 20
D - 08412 Werdau

Pojistné ventily

Dávkovací zařízení

Tel. +49 (0) 3761 7009-0

Armatury

Dmychadla & kompresory

Pohony

Technika pro čisticí stanice

Fax +49 (0) 3761 7009-62
info@mehner-gmbh.de

Nádrže

Technika na ochranu
proti explozi

Čerpadla
Servis a náhradní díly

Jsme oprávněni opravovat, nastavovat a plombovat
pojistné ventily. Smíme provádět opravy na komponentách a zařízeních, která podléhají nařízení na
ochranu proti explozi (autorizované opravy podle
ATEX). Kromě toho jsme odborným podnikem podle
zákona o vodním hospodářství [Wasserhaushaltsgesetz].

Aktuální certifikáty najdete na našich webových
stránkách:

Tel.
Fax

+49 (0) 351 45254-30
+49 (0) 351 45254-59

Pobočka Teutschenthal
Am Gewerbepark II / Nr. 9
D - 06179 Teutschenthal
Tel. +49 (0) 34601 27111-0
Fax +49 (0) 34601 27111-9

www.mehner-gmbh.de
Poradenství provádí:

DEKRA Certification GmbH

Pobočka Erfurt
Alte Chaussee 91
D- 99097 Erfurt-Waltersleben
Tel.
Fax

+49 (0) 361 262503-0
+49 (0) 361 262503-20

Prodejní kancelář Bavorsko
Business Park
Kleiner Johannes 21
D - 91257 Pegnitz
Tel. +49 (0) 924148307-05

Autorizované
opravy podle
ATEX.

Systémový partner pro
technologická zařízení

Měřicí a regulační
systémy
Pobočka Drážďany
Ringstraße 4
D - 01468 Moritzburg

Jako podnik certifikovaný podle DIN EN ISO 9001 a
SCC poskytujeme služby formou montáží, opravy a
servisu komponent konstrukce zařízení ve vlastní
dílně, jakož i v prostoru Vašich zařízení.
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www.mehner-gmbh.de

Pobočka Berlín
Am Borsigturm 70
D - 13507 Berlin
Tel. +49 (0) 30 22605570-0
Fax +49 (0) 30 22605570-9

Prodejní kancelář Rakousko
Akazienstraße 4
A - 4614 Marchtrenk
Tel. +43 (0) 664 4344158

Armatury - Pohony – Měřicí technika - Čerpadla - Velkoobchod - Opravy - Servis - Montáž

Wolfgang Mehner GmbH
ručí jako rodinný podnik za disponibilitu produktů,
náhradních dílů a služeb.

Jeden dodavatel

Partneři:

s mnoha smluvními partnery

Příklady oborů, které upřednostňují naše služby:
Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé

Náš tým Vás rád podpoří ve Vašich vytýčených
úkolech v průmyslové oblasti rozsáhlými
vědomostmi a zkušenostmi.

Dřevozpracující, papírenský a celulózový
průmysl

Jsme oficiálním dealerem / partnerem pro distribuci a servis pro:

Chemický průmysl

Naše činnost jako systémového partnera obsahuje
poradenství nezávislé na výrobci, dodávky
průmyslové techniky a zařízení, včetně uvedení do
provozu, jakož i rozmanitost náhradních dílů, servis
a poskytování služeb v této oblasti. Při
vypracovávání individuálních řešení se opíráme o
naše bohaté zkušenosti.
Celoroční non-stop servis a rozsáhlý sklad jsou pro
nás samozřejmostí. Po redukci dodavatelů můžeme
splnit Vaše přání šíří našeho sortimentu ve velkém
objemu. K tomu patří také produktový management
B a C.
Různé certifikáty dokumentují naši výkonnost k
Vašemu užitku (aktuální naleznete na našich
webových stránkách www.mehner-gmbh.de).

Medicínský, farmaceutický, potravinářský
a spotřební průmysl
Zásobování a odpadové hospodářství
Strojírenství a výstavba zařízení
Obchod a vývoz

Jako systémový partner spojujeme pro tyto obory
nabídky a dodávky mnoha mezinárodních výrobců s
našimi bohatými zkušenostmi. Tím získáte s malými
náklady přístup k rozsáhlému výběru produktů.

Partnerem pro:

Cíleným poradenstvím dosáhnete optimálního
řešení svých stanovených úkolů, neboť my máme
jen jeden cíl: Váš úspěch.

Partnerem v oblasti čerpadel pro:

Nabízíme Vám široké spektrum služeb, abychom
přispěli ke spoluvytváření a zlepšování Vašich
podnikových procesů. Přitom se zaměřujeme na
optimalizaci energií a zdrojů. Nedíváme se jen
doleva a doprava ale sledujeme výzvy z jakéhokoliv
úhlu pohledu a vytváříme tak velkou nadhodnotu pro
naše zákazníky. Profitujte z našich kvalifikovaných
odborníků, kteří jsou neustále školeni.

a autorizovaným servisním partnerem pro:

Jsme autorizovaným odborným podnikem pro opravu pojistných ventilů pro:

Armatury

Pohony

Měřicí technika

Uzavírací armatury
Uzavírací klapky
Uzavírací šoupátka
Membránové ventily
Kulové kohouty
Odvaděče kondenzátu
Pojistné ventily
Redukční ventily

Elektrické
Pneumatické
Ruční
Příslušenství

Technika pro měření tlaku
Technika pro měření teploty
Technika pro měření průtoku
Technika pro měření stavu hladiny

Regulační armatury
Kompenzátory
Magnetické ventily
Lapače nečistot
Filtry
Zpětné armatury
Plastové armatury
Membrány

Technika pro analýzu měření
Vybavení kotlů
Regulační elektrody
Příslušenství

Čerpadla
Standardní čerpadla
Blokovací čerpadla
Čerpadla in-line
Ponorná motorová čerpadla
Dávkovací čerpadla
Vakuová čerpadla
Čerpadla na čerpání ze sudů

Nádrže & systémy
Pneumatická membránová
čerpadla
Excentrická šneková čerpadla
Čerpadla na zvyšování tlaku
Míchadla
Rozvodná zařízení
Příslušenství

Membránové nádrže
Skladovací nádrže
Speciální nádrže
Odplyňovací systémy
Vyvíječe čisté páry
Zařízení na zpětné
využití kondenzátu

Dávkovací systémy
Zařízení na zvýšení tlaku
Systémy na odpadní vody
Systémy filtrů nečistot
Systémy výměníků tepla
Příslušenství

