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ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU



Regularnie zdobywamy nagrody w różnorodnych 
konkursach i plebiscytach:

Najlepszy Polski Dystrybutor Przemysłowych  
Drukarek 3D
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Firma Dobrze Widziana
Ambasador Polskiej Gospodarki 
Medal Europejski
Lider Polskiego Biznesu 
Diamenty Forbes
Gazele Biznesu 
Innowacyjna firma roku
Efektywna firma
…oraz wiele tytułów zdobytych podczas konkursów 
przeprowadzanych przez biura targowe.

   
polsko-szwajcarska firma inżynierska  

z ponad 20-letnim stażem
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TWOJE POTRZEBY, NASZE WYZWANIA – jesteśmy polsko-szwajcarską firmą inżynierską, unikalnym na polskim 
rynku dostawcą szerokiego zakresu nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Od ponad 20 lat specjalizujemy się 
w  kompleksowym rozwiązywaniu problemów naszych klientów, zapewniając doradztwo w zakresie techniczno-
handlowym w branżach pneumatyki, mechatroniki, hydrauliki siłowej, automatyki, techniki szynowej oraz druku 
3D.  Rozpoczęliśmy naszą aktywność biznesową w 1994 r. jako firma MENOS Sp. z o.o., zajmująca się początkowo  
dystrybucją elementów pneumatyki. Wkrótce rozszerzyliśmy asortyment o kolejne branże, a w 1999 r. weszliśmy 
w skład holdingu BIBUS AG, działającego obecnie w ponad trzydziestu krajach Europy i Azji.

SUPPORTING YOUR SUCCESS

to motto Grupy BIBUS, towarzyszące nam w codziennej 
działalności. Wspieramy naszych klientów w drodze  
do sukcesu poprzez:

współpracę z dostawcami produktów i usług  
o wysokiej jakości
oferowanie sprawdzonych rozwiązań 
podejmowanie się zadań trudnych i skomplikowanych
wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów  
i znajdowanie najlepszych sposobów na rozwiązywanie  
ich problemów,  z determinacją i zaangażowaniem 
doprowadzając każde zadanie do końca.

SERWIS

SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW

DORADZTWO TECHNICZNE 

INTEGRACJA SYSTEMOWA

SZKOLENIA

PROJEKTOWANIE  
I WYKONAWSTWO

PRODUKCJA

Dbając o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług  
od kilkunastu lat działamy w oparciu o system zarządzania 
jakością zgodny z normą ISO 9001. 

Jesteśmy członkiem prestiżowego Business Centre Club, 
zrzeszającego przedsiębiorców reprezentujących wysokie 
normy etyczne, przestrzegających zasad kodeksu 
kupieckiego i działających zgodnie z ideą społecznej  
odpowiedzialności biznesu.



BIBUS MENOS – dostawca 
szerokiego zakresu nowoczesnych 
rozwiązań dla przemysłu
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HYDRAULIKA SIŁOWA

sprzedaż komponentów i układów  
(hydraulika stacjonarna oraz mobilna  
dla maszyn ciężkich i pojazdów roboczych)
kompletacja układów hydraulicznych,  
produkcja zasilaczy hydraulicznych  
i zespołów specjalnych
projektowanie, doradztwo, serwis
testowanie pomp (również wielosekcyjnych)  
we własnej stacji prób elementów i układów  
hydrauliki siłowej 
montaż rozdzielaczy proporcjonalnych

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
bardzo duży magazyn części dostępnych od ręki
produkcja siłowników w 24 godziny
doradztwo techniczne, szkolenia, audyty 
szeroka oferta profesjonalnych narzędzi

MECHATRONIKA

szeroka gama elementów wykonawczych,  
sterowników oraz akcesoriów do budowy  
kompletnych systemów mechanicznych  
i mechatronicznych
bardzo duży magazyn amortyzatorów i największy  
w Polsce magazyn sprężyn gazowych
jako jedyni w kraju posiadamy w ofercie 
sprężyny nierdzewne
najszersza w Polsce oferta siłowników  
elektrycznych (do niemal każdej aplikacji)
dobory techniczne, kalkulacje,  
rozwiązania „szyte na miarę”
szkolenia specjalistyczne, serwis

DRUKARKI 3D

nowoczesny park maszynowy
kilkanaście lat doświadczenia w branży druku 3D
specjalistyczna wiedza i najlepsi profesjonaliści na rynku
ponad 100 wdrożonych systemów
trzykrotna nagroda dla najlepszego dostawcy 
przemysłowych systemów 3D w Polsce
usługi drukowania 3D na zlecenie klientów

POMPY I ZBIORNIKI

kompleksowe rozwiązania do systemów napowietrzania 
w małych i średnich oczyszczalniach ścieków – dmuchawy  
do napowietrzania przydomowych i przyobiektowych  
oczyszczalni ścieków, sterowanie i dystrybucja powietrza  
w oczyszczalniach ścieków, pompy do ścieków
największy magazyn dmuchaw membranowych w Polsce
najszerszy zakres dostępnych dmuchaw membranowych  
wśród wszystkich dostawców
nowoczesne, kompleksowe i energooszczędne rozwiązania
kilkanaście lat w branży

TECHNIKA SZYNOWA

sprzedaż i obsługa technologii związanej z infrastrukturą  
szynową oraz układów hamulcowych, głównie  
dla komunikacji tramwajowej i lekkich kolei miejskich
napędy zwrotnic, układy sterowania, sygnalizacji,  
układy hamulcowe pojazdów szynowych,  
software’owe rozwiązania dla transportu szynowego,  
systemy zarządzania zajezdnią i inne
lampy oraz infrastruktura elektryczna dla kolei,  
dróg, tuneli oraz portów morskich
czujniki obrotów, temperatury, tachometry,  
przetworniki sygnałów dla transportu szynowego
doradztwo techniczne, sprzedaż, dostawy części 
zamiennych, serwis, szkolenia



Sieć sprzedaży
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Białystok
Biuro Handlowe

Warszawa
Biuro Handlowe

Rzeszów
Biuro Handlowe

Katowice
Biuro Handlowe

Wrocław
Biuro Handlowe

Krotoszyn
Biuro Handlowe

Szczecin
Biuro Handlowe

Poznań
Biuro Handlowe

Gdańsk  
Centrala

Kompleksowa realizacja 
zadań technicznych

PROJEKTOWANIE

modernizacje linii produkcyjnych i instalacji
ochrona przeciwwybuchowa
projektowanie systemów wizualizacji ciągów technologicznych i instalacji

PRODUKCJA

siłowniki pneumatyczne (na licencji firmy Camozzi)
siłowniki własnej konstrukcji, motoreduktory
agregaty hydrauliczne i filtracyjne
maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia
napełnianie sprężyn gazowych

USŁUGI SERWISOWE

pneumatyka – sterowanie pneumatyczne,  
wykonawstwo i projektowanie układów  
pneumatycznych, porady techniczne
hydraulika siłowa – diagnoza układów hydrauliki siłowej,  
naprawa elementów hydrauliki, modernizacja zasilaczy  
hydraulicznych, naprawa mobilnych układów  
hydraulicznych, porady techniczne
mechatronika – diagnoza maszyn, naprawa napędów  
mechanicznych, liniowych oraz rotacyjnych,  
modernizacja maszyn i urządzeń
filtracja – diagnoza urządzeń filtracyjnych mokrych  
i suchych, remonty i wymiana elementów,  
modernizacje układów filtracji

SERWIS HYDRAULIKI SIŁOWEJ

bogate zaplecze magazynowe oraz nowoczesne  
stanowisko testowe wraz ze sprzętem pomiarowym
naprawy pomp i silników hydraulicznych, układów zamkniętych 
i otwartych, zasilaczy, agregatów i układów hydraulicznych 
serwis rozdzielaczy hydraulicznych PVG, zaworów  
hydraulicznych, hydrostatycznych zaworów skrętu

DORADZTWO TECHNICZNE

optymalizacja procesów i kosztów  
produkcji / eksploatacji
pomoc w doborze komponentów  
i rozwiązań technologicznych
projektowanie i wdrożenia
tworzenie prototypów
kontrola i ekspertyzy
zwiększanie wydajności i usprawnienia



BIBUS MENOS

Grupa BIBUS

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
info@bibusmenos.pl
www.bibusmenos.pl
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SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW
DORADZTWO TECHNICZNE
INTEGRACJA SYSTEMOWA
SZKOLENIA
PROJEKTOWANIE I  WYKONAWSTWO
PRODUKCJA
SERWIS


