
PRODUCENT OD 1852

07
/2

01
8 

– 
Ar

t.-
Nr

.: 
37

44
26

PL



SPOTKANIE TRADYCJI  
Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 Firma Gust. Alberts GmbH & Co. KG powstała w 1852 r.
  5 pokoleń rodziny Alberts przekształciło mały rodzinny warsztat w międzynarodową firmę 

produkcyjno-usługową 
  Główna siedziba firmy oraz produkcja mieszczą się od momentu powstania w Herscheid,  

w Południowej Westfalii w Niemczech
 Właścicielem i Prezesem Zarządu firmy jest Dietrich Alberts
 Zakład produkcyjny znajduje się w Herscheid (Niemcy)
 Udział produkcji własnej: około 55 %
 Udział eksportu: 35 %
 Ponad 450 pracowników na całym świecie
  Obsługujemy ponad 8.000 marketów DIY, jak również markety budowlane i sprzedawców 

materiałów budowlanych w całej Europie

Rygle i łączniki do drewna
Kątowniki i łączniki
Karabińczyki i szekle
Zawiasy, okucia do skrzyń
Zawiasy, zawiasy pasowe i skoble
Wsporniki słupków i wbijane tuleje ziemne
Okucia do okiennic
Okucia do bram i konstrukcji metalowych
Produkty z żelaza kutego
Kraty okienne

WYKONANE 
ZE STALI

Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenia z drutu
Gabiony ogrodzeniowe
Bramy
Ogrodzenia ozdobne
Akcesoria do ogrodzeń drewnianych
Maszty na flagi i artykuły ogrodowe

Z MIŁOŚCI  
DO OGRODZEŃ



USŁUGI SERWISOWE I JAKOŚĆ
 Nasze produkty „Made in Germany“ gwarantują niezawodność i stabilność 
  Nasze Certyfikaty ISO 9001, DIN EN1090-2 oraz obszerne zarządzanie jakością oraz środowiskiem 

według  ISO 14001, jak również Certyfikat CE - gwarantują zarówno handlowcom jak  
i użytkownikom więcej przejrzystości w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa 

  Ze względu na własną produkcję oferujemy Państwu zdecydowane korzyści w zakresie  
produkcji, sprzedaży i kształtowania cen

  Uczestnicy BSCI – Business Social Compilance Initiative

DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA

Blachy i akcesoria
Profile dla majsterkowiczów
Profile podłogowe
Systemy porządkowania

PROFESJONALIŚCI  
OD PROFILI

  Nowoczesny magazyn 
  30.000 miejsc składowania palet na  

powierzchni liczącej ponad 30.000 m2
 6.500 rodzajów produktów na magazynie
  Codzienna jakość dostaw wynosi >95 %

  Krótkie terminy dostaw w całej Europie
  Procesy wspomagane systemem SAP
  Optymalne wielkości opakowań oraz wysyłka 

uzależniona od zapotrzebowania
  Zamówienia i fakturowanie w systemie EDI



KORZYŚCI
 Produkty wykonane na zamówienie oraz towary magazynowe
  Faktury i dowody dostaw w języku odbiorcy 
  Rozwiązania logistyczne dostosowane do danego kraju
  Przyjazne dla użytkownika informacje o ekspozycji w danym języku 
  Zarządzanie wariantami naszych ekspozycji za  

pomocą systemow informatycznych (IT)
  Opakowania doskonale dostosowane do zapotrzebowania
 Lokalne zespoły sprzedażowe i serwisowe w całej Europie 
  Obszerne pakiety serwisowe w zakresach: sprzedaży i serwisu,  

planowania, projektowania, pierwszej instalacji oraz szkoleń  
produktowych dla Twoich pracowników

  Opracowywanie indywidualnych koncepcji handlowych

Blokady parkingowe i technika komunikacyjna:
Słupki blokujące
Stojaki rowerowe
Osłony przeciwuderzeniowe

Alberts Care:
Codzienna pomoc
Pomoce domowe
Pomoce do ubierania
Mobilność
Łazienka, prysznic i WC

I JESZCZE 
WIĘCEJ

INDYWIDUALNE 
PREZENTACJE





Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
D-58849 Herscheid 

) +48 (0)61 29 70 127 
7 +48 (0)61 29 70 123 
 
info@gah.de 
www.alberts.pl
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