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BIBUS MENOS Sp. o.o. jest polsko-szwajcarską firmą 
o profilu sprzedażowo-produkcyjno-usługowym. 
Działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1994 
roku jako MENOS Sp. z o.o., po czym po kilku latach 
weszliśmy w skład holdingu BIBUS AG. Holding działa 
na świecie w ponad dwudziestu krajach Europy i Azji. 
Dzięki temu mamy możliwość aktywnego korzystania 
z ponad sześćdziesięcioletniego doświadczenia oraz 
multikulturowego know-how Grupy BIBUS.

W działaniach stawiamy na trwałe relacje z nabywcami oraz 
partnerami handlowymi. Obsługując Klientów priorytetem 
jest dla nas to, by mogli się oni czuć pewnie współpracując 
z nami oraz korzystając z naszych rozwiązań.

„SUPPORTING YOUR SUCCESS – dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im 
pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu.
Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” 
(z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).”

Zbigniew Gotartowski
Prezes Zarządu

O firmie

Supporting your success
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Naszym Klientom staramy się zapewnić kompleksową obsługę w przypadku każdego zlecenia. Na bazie 
produktów dostarczanych przez wyselekcjonowanych i sprawdzonych dostawców tworzymy indywidualne 
i systemowe rozwiązania. Jesteśmy w stanie zaprojektować, wyprodukować, wdrożyć, a następnie objąć 
obsługą serwisową i gwarancyjną urządzenie sygnowane naszą marką.

Działalność

SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW

DORADZTWO TECHNICZNE I SZKOLENIA

INTEGRACJA SYSTEMOWA

PROJEKTOWANIE

• napędy mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne

• konstrukcje stalowe

• urządzenia specjalne

• szafy sterownicze

• urządzenia dźwignicowe

• modernizacja, automatyzacja maszyn i urządzeń

PRODUKCJA

• siłowniki pneumatyczne (na licencji firmy Camozzi)

• siłowniki własnej konstrukcji, motoreduktory

• agregaty hydrauliczne i filtracyjne

• maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia

• napełnianie sprężyn gazowych

SERWIS

• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

• uruchomienia

• prace powiązane z układami mechatroniki, hydrauliki, pneumatyki, automatyki

• działalność na terenie całego kraju
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Pneumatyka Automatyka

Hydraulika
siłowa

Mechatronika Filtracja

Pompy 
i systemy

Szybkie
Prototypowanie

Technika
Szynowa

Nasza aktywność biznesowa koncentruje się 
na następujących branżach:

Pneumatyka
• wieloletnie doświadczenie i dostępność fachowych doradców
• bogata oferta produktów renomowanych światowych 

producentów – siłowniki, elementy złączne, przewody, wyspy 
zaworowe, elementy techniki próżniowej, pompy i wiele innych

Mechatronika
• szeroka gama elementów wykonawczych, sterowników oraz 

akcesoriów do budowy kompletnych systemów mechanicznych  
i mechatronicznych

• rozwiązania „szyte na miarę”, ściśle dopasowane do wymagań 
klienta

• specjalizacja w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych

Hydraulika siłowa
• sprzedaż elementów i zespołów (hydraulika stacjonarna oraz 

mobilna dla maszyn i pojazdów roboczych, ciężkich)
• kompletacja układów hydraulicznych, produkcja zasilaczy 

hydraulicznych i zespołów specjalnych

Filtracja
• indywidualnie dopasowane rozwiązania filtracyjne w układach 

hydrauliki siłowej, układach odpylania oraz automatycznych 
filtrach samoczyszczących

• systemy filtracji dla zakładów chemicznych, elektrowni, jednostek 
pływających i innych

Szybkie prototypowanie
• nowoczesny park maszynowy - urządzenia światowych liderów 

rynku szybkiego prototypowania
• oficjalny dystrybutor firm Stratasys GmbH oraz EOS GmbH na 

terenie Polski
• usługi drukowania 3D na zlecenie klientów w technologiach 

PolyJet, SLS, FDM oraz 3DP
• szkolenia oraz prezentacje zastosowań technologii szybkiego 

prototypowania
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Nasza aktywność biznesowa koncentruje się 
na następujących branżach:

Pompy i systemy
• rozwiązania do napowietrzania ścieków, transportu ścieków i 

brudnej wody, transportu chemikaliów, wstępnego odżelaziania 
wody w stacjach uzdatniania, separacji woda-olej, filtracji wody 
po oczyszczeniu w oczyszczalni do ponownego wykorzystania jako 
wody technologicznej

Automatyka
• kompleksowa obsługa, począwszy od projektów koncepcyjnych, 

poprzez projekty z branży AKPiA po dokumentację wykonawczą 
złożonych systemów automatyki

• produkcja i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej
• prefabrykacja rozdzielnic, szaf zasilających i sterowniczych
• dostawy sterowników, paneli oraz stacji operatorskich
• tworzenie specjalistycznego oprogramowania pod konkretne 

zastosowania dla różnych gałęzi przemysłu
• rozruch technologiczny budowanych i projektowanych układów
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych aplikacji

Technika szynowa
• doradztwo techniczne, sprzedaż i obsługa technologii związanej  

z infrastrukturą szynową oraz układów hamulcowych, głównie 
dla komunikacji tramwajowej i lekkich kolei miejskich

• przedstawiciel światowych liderów w tej dziedzinie: firmy 
Hanning & Kahl GmbH & Co. KG oraz VABerlin GmbH

• napędy zwrotnic, układy sterowania, sygnalizacji, układy 
hamulcowe pojazdów szynowych, software’owe rozwiązania  
dla transportu szynowego, systemy zarządzania zajezdnią i inne

• obsługa techniczna posprzedażna, serwis, dostawa części 
zamiennych oraz działalność szkoleniowa
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Polityka jakości

„Już od kilkunastu lat zarządzamy firmą opierając się na wytycznych normy ISO 9001. Regularna recertyfikacja 
naszego systemu zarządzania jakością potwierdza, że jesteśmy firmą, która stara się zapewnić swoim 
pracownikom przyjazne miejsce pracy, dostawcom – partnerskie relacje, a klientowi – rzetelną analizę jego 
potrzeb, kompetentną obsługę i odpowiednią do jego wymagań realizację zamówienia.”

Magdalena Stankiewicz
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

Z dumą możemy wymienić nagrody i wyróżnienia, które 
regularnie otrzymujemy w różnorodnych konkursach 
i plebiscytach:
• 2013 

Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Firma”, przyznane  
przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną

• 2013 
Efektywna Firma 2012

• 2008 
Certyfikat „Przejrzysta Firma”

• 2007 
Wyróżnienie „Gazety Prawnej” w rankingu „Wehikuł Czasu”  
w województwie pomorskim

• corocznie w latach 2006-2008 oraz w r. 2012 – Gepardy 
Biznesu

• corocznie w latach 2004-2008 oraz w r. 2010 i 2012 – 
Gazele Biznesu

…oraz wiele tytułów zdobytych podczas konkursów przeprowadza-
nych przez Biura Targowe.

Analiza 
potrzeb

Sprawdzeni 
dostawcy

ISO 9001:2008Fachowe 
konsultacje

Nowoczesna 
infrastruktura

Ciągłe 
doskonalenie 
procesów

Elementy 
Polityki Jakości 
w BIBUS MENOS

Kompleksowe 
rozwiązywanie 
zagadnień 
przemysłowych
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Sieć sprzedaży

Główna siedziba firmy BIBUS MENOS Sp. z o.o. mieści się w Gdańsku. Jednak wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych Klientów rozwinęliśmy rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie całej Polski.

Gdańsk 
BIBUS MENOS Sp. z o.o.

Poznań
Biuro Handlowe

Krotoszyn
Biuro Handlowe

Wrocław
Biuro Handlowe

Katowice
Biuro Handlowe

Rzeszów
Biuro Handlowe

Warszawa
Biuro Handlowe

7



SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, SERWIS

INTEGRACJA SYSTEMOWA

DORADZTWO TECHNICZNE I SZKOLENIA

 BIBUS MENOS

 Grupa BIBUS

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk

tel. +48 58 660 95 70
fax +48 58 661 71 32

e-mail: info@bibusmenos.pl
www.bibusmenos.pl B
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