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“Nie ma dla mnie znaczenia, 
z jaką prędkością pracuje 
winda, ani to, jakimi detalami 
wykończona jest jej kabina. 
Kryterium rozstrzygającym 
jest dla mnie jej 100% 
niezawodność.”

Kierownik działu Utrzymania Ruchu w jednej z firm przemysłowych
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ELEVATION  
MADE SIMPLE

Unikalna technologia sztywnego 
łańcucha SERAPID dostarcza 
niespotykane dla innych technologii 
właściwości techniczne przy 
jednoczesnym zachowaniu kosztów 
na rozsądnym poziomie. 

SERAPID Lift Systems oferuje pełną gamę wind samo-
chodowych do aut osobowych , ciężarowych oraz windy 
towarowe. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia 
wykorzystują technologię sztywnego łańcucha (RCT), czyli 
unikatowy rodzaj siłowników mechanicznych, które zosta-
ły przez nas zaprojektowane w latach 70-ych i są obecnie 
produkowane w naszych zakładach. Technologia sztyw-
nego łańcucha ma wiele zalet w porównaniu z innymi roz-
wiązaniami. Nasze napędy pracują czysto mechanicznie, a 
przestrzeń wymagana do ich zabudowy jest bardzo mała. 
Kolumny podnoszące nie wymagają stosowania układów 
ryglowania. Można je pozycjonować z dokładnością do 
milimetra i to bez tzw. efektu amortyzującego (platforma 
się nie ugina). Wywodząc się z przemysłu, technologia łań-
cucha sztywnego jest niezawodna i generuje niskie kosz-
ty utrzymania. Solidność wykonania i wysoka sprawność 
energetyczna czynią z niej trwałe, przyjazne środowisku 
rozwiązanie.

Nasze systemy dźwigników i dźwigów wykonane są z wy-
sokiej jakości podzespołów i spełniają wymogi norm EN 
81. Nasza standardowa oferta pokrywa szerokie spek-
trum zapotrzebowania na różnego typu systemy podno-
szenia, a także platformy oraz kabiny we wszystkich stan-
dardowych wielkościach. Ponadto oferujemy duży wybór 
materiałów wykończeniowych, różne warianty drzwi oraz 
elementów sterujących.
Pozostajemy w nieustannym dialogu z architektami i biu-
rami projektowymi, aby móc sprostać również indywidu-
alnym oczekiwaniom i specjalnym wymogom naszych 
klientów. Zajmujemy się również wymianą starych instala-
cji w istniejących budynkach. Dzięki technologii łańcucha 
sztywnego (RCT) nasze dźwigniki i dźwigi otwierają zupeł-
nie nowe możliwości transportowe wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

                    Co wyróżnia Serapid Co wyróżnia Serapid                                                     

Mechanizm podnoszenia  Winda dla samochodów ciężarowych   
KOREA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
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PROSTOTA

PRECYZJA

Technika sztywnego łańcucha (RCT) sprawia, że nasze 
systemy windowe są niewrażliwe na zmienne lub nierów-
nomiernie rozłożone obciążenia, co z kolei pozwala na wy-
eliminowanie skomplikowanych, często zawodnych, urzą-
dzeń kompensacyjnych. Dokładna pozycja kabiny jest w 
100% powtarzalna niezależnie od obciążenia. Winda rusza 
delikatnie i płynnie zaś zatrzymuje się stabilnie i precyzyj-
nie  - bez konieczności dodatkowej korekty położenia.

Prostota jest naszą najważniejszą wytyczną, jeśli chodzi 
o dostosowanie urządzeń do potrzeb klienta i budynku. 
Dzięki systemom dźwigowym SERAPID nie są konieczne, 
ani oddzielna maszynownia, ani wykonywanie głębokiego 
podszybia. Wszystkie mechanizmy mieszczą się w płyt-
kim zagłębieniu, które zajmuje niewiele miejsca w budyn-
ku. Wszystkie obciążenia są przejmowane bezpośrednio 
przez fundamenty. Pozostałe elementy konstrukcji bu-
dynku zazwyczaj nie zostają obciążone. Nie są wymagane 
żadne urządzenia amortyzujące w szybie windy, co po-
zwala na znaczne zredukowanie grubości ścian oraz zbro-
jeń. Te korzyści zyskują Państwo wyłącznie przy zastoso-
waniu techniki sztywnego łańcucha (RCT).

PROSTA TECHNOLOGIA  –
PROSTE BUDOWANIE

SOLIDNE ROZWIĄZANIA  –  
NIEZAWODNE FUNKCJONOWANIE

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU

PRECYZYJNE FUNKCJE – 
ZAWSZE I O KAŻDEJ PORZE

EKOLOGIA

SOLIDNOŚĆ

Systemy napędowe SERAPID pracują w pełni mechanicz-
nie i są napędzane silnikiem elektrycznym. Nie używamy 
oleju hydraulicznego, który mógłby wyciec i spowodować 
zanieczyszczenia. Technologia sztywnego łańcucha ni-
gdy nie wymaga chłodzenia, nawet w trakcie pracy przy 
ekstremalnym obciążeniu. Wysoka sprawność zastoso-
wanej technologii pozwala znacznie ograniczyć zużycie 
energii. Nasze urządzenia zaprojektowano w taki sposób, 
że wszystkie komponenty systemów windowych, a tak-
że duża część elementów wyposażenia kabin może być 
wykorzystana ponownie zaś oszczędności w materiałach 
budowlanych dodatkowo ograniczają obciążenie środo-
wiska.

Systemy podnośników SERAPID zyskały renomę ze 
względu na swoją długowieczność - dzięki nieomal nie-
zniszczalnemu napędowi ze sztywnym łańcuchem. Tysią-
ce urządzeń pracuje w najbardziej surowych warunkach. 
Urządzenia te muszą sprostać najcięższym wymaganiom, 
gdzie jakakolwiek usterka jest niedopuszczalna. Każdy 
system dźwigowy SERAPID wyposażony jest w moduło-
we elementy rodem z rozwiązań przemysłowych, gdzie 
wykładnią są wysokie współczynniki bezpieczeństwa. W 
ten sposób osiągamy najwyższą możliwą funkcjonalność 
i wykluczamy usterki. Dzięki temu zyskujemy pewność, że 
nasze urządzenia będą funkcjonowały dziesiątki lat, nie 
wymagając przy tym skomplikowanych prac konserwa-
cyjnych. Nikt nie zaoferuje Państwu większego bezpie-
czeństwa i trwałości.

                    Co wyróżnia Serapid Co wyróżnia Serapid                                                     

+         Nie jest potrzebna maszynownia 

+         Płytkie podszybie 

+         Minimalne obciążenie dla budynku 

+         Niewielkie koszty instalacji 

+                              Nie wymaga stosowania systemów 
                                           korekcji pozycjonowania   

+                              Pozycjonowanie kabiny z powtarzalną  
dokładnością 

+                         Rozłożenie obciążenia nie ma wpływu na 
stabilność oraz pozycjonowanie 

+         Brak ograniczeń w ilości cykli pracy na godzinę 

+         Brak oleju hydraulicznego   

+         Minimalne generowanie ciepła 

+         Niskie zużycie energii 

+         Części nadające się do ponownego użycia  

+         Solidne w pełni mechaniczne elementy  

+         Wysoka niezawodność 

+         Możliwość pracy w wysokich temperaturach 

+         Minimalne wymagania konserwacyjne  
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WINDY 
SAMOCHODOWE – 
PARKOWANIE NA 
MINIMALNEJ 
PRZESTRZENI

Idealne rozwiązanie dla parkingów w 
budynkach publicznych i prywatnych

Zapewnienie miejsca do parkowania aut staje się coraz 
większym wyzwaniem nie tylko dla przestrzeni miejskich, 
ale również dla właścicieli budynków. Wielopoziomowe 
parkingi naziemne, czy podziemne są często stosowa-
nym rozwiązaniem umożliwiającym zyskanie dodatkowej 
przestrzeni użytkowej. Jednakże popularnie stosowane 
rampy wjazdowe wymagają dużo miejsca i są kosztowne. 
Rozwiązanie problemu, to kompaktowe i niezawodne sys-
temy dźwigowe. SERAPID dysponuje urządzeniami, które 
pozwalają zaoszczędzić przestrzeń. Wymagają jedynie 
płytkiego zagłębienia, bez dodatkowej maszynowni oraz 
nadszybia. Zyskujemy przestrzeń, którą można przezna-

czyć do innych zastosowań. Stosowany przez nas łań-
cuch sztywny pozostaje niezawodny i bezawaryjny także 
wówczas, gdy użytkuje się go w sposób ciągły. Jest to de-
cydujący wymóg w porannych i wieczornych godzinach 
szczytu. Oferujemy różnorodny wybór standardowych 
wind samochodowych, różne warianty wykończenia po-
wierzchni, drzwi i elementów sterowania. Posiadamy do-
świadczony dział projektowy oraz partnerów na całym 
świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać kon-
strukcje spełniające indywidualne wymagania odbiorcy i 
to w rozsądnej cenie.

                    Windy samochodowe Windy samochodowe                                                  

Dwupoziomowy dźwig samochodowy  Windy samochodowe   
WIELKA BRYTANIA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRYWATNY            
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Windy 
samochodowe 
Oferujemy windy samochodowe w dwóch standardowych 
konfiguracjach, jak również indywidualne konstrukcje spe-
cjalne. Nasi pracownicy pomogą Państwu dokonać wyboru 
odpowiedniego systemu. Dla wszystkich wind proponujemy 

                    Windy samochodowe Windy samochodowe                                                  

szeroki wybór wariantów wykończenia powierzchni, drzwi 
oraz elementów sterowania. Różne możliwości konfiguracji 
znajdą Państwo na stronie 30.

Wielopoziomowy system parkowania  Windy samochodowe   
PROJEKT  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRYWATNY            

Windy samochodowe – konfiguracja standardowa
CL-3.5 CL-5.0

Udźwig (t) 3,5 5,0

Kabina

Powierzchnia użytkowa 
(m2)

12,6 18,6

Szerokość (m) – CW 2,3 2,9

Głębokość (m) – CD 5,5 6,4

Wysokość (m) – CH 2,4 2,7

Drzwi

Szerokość w świetle 
(m) - DW

2,2 2,7

Wysokość w świetle 
(m) - DH

2,1 2,5

Szyb

Szerokość (m) - SW 3,4 4,0

Głębokość (m)- SD 6,1 7,0

Głębokość 
podszybia (m)

2006/42/EC 0,9 0,9

EN 81– 20 1,0 1,0

Wysokość 
nadszybia (m)

2006/42/EC 0,6 0,6

EN 81– 20 1,3 1,3

*Podane w tabeli wartości są wartościami średnimi, które mogą się różnić w zależności od wybranych opcji wyposażenia
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WINDY DLA 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH – 
STWORZONE DLA 
NAJWIĘKSZYCH 
OBCIĄŻEŃ

Duży udźwig siłowników ze sztywnym łańcuchem ma za-
sadnicze znaczenie w przypadku wind do samochodów 
ciężarowych i wind towarowych o dużych udźwigach. 
Ważne są również precyzyjne pozycjonowanie, stabilność 
oraz wyjątkowa niezawodność. Dźwigi SERAPID są w sta-
nie efektywnie i bezpiecznie przenieść samochód ciężaro-
wy praktycznie na każdą wysokość. Możliwe jest również 
całkowite zintegrowanie dźwigów z konstrukcją budynku. 
Możliwe jest również wykonanie naszych dźwigów, jako 
urządzenia podpodłogowe, co daje możliwość wykorzy-

stania przestrzeni przy opuszczonej windzie. Technika 
sztywnego łańcucha pozwala na znaczną redukcję kosz-
tów budowy, m.in. poprzez rezygnację z urządzeń ryglują-
cych, chwytaczy oraz mechanizmów do korekcji położenia. 
Umożliwia również skrócenie cyklu pracy przy zachowaniu 
tej samej nominalnej prędkości kabiny, a to z kolei ozna-
cza oszczędność energii. Wszystkie te korzyści otrzymują 
Państwo w „kompaktowym opakowaniu”. Nasze windy nie 
wymagają dużej przestrzeni do zabudowy, są ekonomicz-
ne w utrzymaniu i przyjazne środowisku.

Niezawodne i bezpieczne 
podnoszenie samochodów 
ciężarowych 

                    Windy dla samochodów ciężarowych Windy dla samochodów ciężarowych                    

Dźwig trójprzystankowy podpodłogowy  Winda dla samochodów ciężarowych   
KOREA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PUBLICZNY            
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Windy dla 
samochodów 
ciężarowych 
Oferujemy windy do samochodów ciężarowych w sześciu 
standardowych konfiguracjach, jak również indywidualne 
konstrukcje specjalne. Nasi pracownicy pomogą Państwu 
dokonać wyboru odpowiedniego systemu. Dla wszystkich 

                    Windy dla samochodów ciężarowych Windy dla samochodów ciężarowych                    

wind proponujemy szeroki wybór wariantów wykończenia 
powierzchni, drzwi oraz elementów sterowania. Różne 
możliwości konfiguracji znajdą Państwo na stronie 30.

Dźwig trójprzystankowy   Winda dla samochodów ciężarowych   
CONCEPT  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PUBLICZNY            

Windy do samochodów ciężarowych – konfiguracja standardowa
TL-10 TL-15 TL-20 TL-26 TL-45 TL-60

Udźwig (t) 10 15 20 26 45 60

Kabina

Powierzchnia użytkowa 
(m2)

38,6 58,6 78,6 102,6 175 209

Szerokość (m) – CW 3,5 4,0 4,5 5 5 5

Głębokość (m) – CD 10 13 15 18 20 28

Wysokość (m) – CH 3,8 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5

Drzwi

Szerokość w 
świetle (m) – DW

3,0 3,5 4,0 4,4 4,4 4,4

Wysokość w 
świetle (m) – DH

3,8 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2

Szyb

Szerokość (m) – SW 4,4 5,3 5,8 6,3 6,3 6,3

Głębokość (m) – SD 10,6 13,6 15,7 18,7 20,7 28,7

Głębokość 
podszybia (m)

2006/42/EC 0,9 1,0 1,6 1,6 1,6 1,7

EN 81– 20 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,7

Wysokość 
nadszybia (m)

2006/42/EC 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75

EN 81– 20 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

*Podane w tabeli wartości są wartościami średnimi, które mogą się różnić w zależności od wybranych opcji wyposażenia
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WINDY 
TOWAROWE – 
TRWAŁE I O 
WSZECHSTRONNYM 
ZASTOSOWANIU

SERAPID dysponuje blisko pięćdziesięcioletnim doświad-
czeniem w zakresie zaawansowanych technologii przemy-
słowych i zna dokładnie wszystkie wymagania dotyczące 
jakości, trwałości oraz bezpieczeństwa. Firma SERAPID 
stworzyła system łańcucha sztywnego dedykowany do 
pracy w najtrudniejszych warunkach oraz do największych 
obciążeń. Idealnie sztywne kolumny podnoszące można 
umiejscowić bezpośrednio pod kabiną dźwigu lub po jej 
bokach. Pozostają one stabilne także przy nierównomier-
nym rozłożeniu obciążenia wewnątrz kabiny. Kolumny 
podnoszące pozycjonują kabinę bardzo precyzyjnie, bez 
konieczności kompensacji błędu pozycjonowania. Korekta 

pozycji nie jest potrzebna. Dodatkowo nie ma ograniczeń 
w ilości możliwych do realizacji cykli pracy. Poszczególne 
kolumny podnoszące są synchronizowane mechanicznie, 
więc ryzyko nierównomiernej pracy nie istnieje. Dostęp do 
elementów umieszczonych w podszybiu jest prosty. Kon-
serwacja jest łatwa i intuicyjna (również dla osób obecnie 
konserwujących inne typu urządzeń dźwigowych), co prze-
kłada się na niższe koszty eksploatacji. Dzięki odporności 
systemu napędowego na wysokie temperatury nie jest ko-
nieczne stosowanie dodatkowych systemów chłodzących.

Najlepsza i najprostsza metoda 
transportowania towarów do wnętrza 
budynków

                    Windy towarowe Windy towarowe                                                             

System wind przemysłowych  Windy towarowe   
WIELKA BRYTANIA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRZEMYSŁOWY            
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Windy towarowe
Oferujemy windy do samochodów ciężarowych w ośmiu 
standardowych konfiguracjach, jak również indywidualne 
konstrukcje specjalne. Nasi pracownicy pomogą Państwu 
dokonać wyboru odpowiedniego systemu. Dla wszystkich 

                    Windy towarowe Windy towarowe                                                             

wind proponujemy szeroki wybór wariantów wykończenia 
kabin, drzwi oraz elementów sterowania. Różne możliwo-
ści konfiguracji znajdą Państwo na stronie 30.

Multi-level Lift  Windy towarowe   
PROJEKT  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRZEMYSŁOWY            

27 26 

 Windy towarowe – konfiguracja standardowa
GL-1.5 GL-3.0 GL-5.0 GL-7.5 GL-10 GL-15 GL-20 GL-25

Udźwig (t) 1,5 3,0 5,0 7,5 10 15 20 25

Kabina

Powierzchnia 
użytkowa (m2)

5 10,6 18,6 30,6 38,6 58,6 78,6 97

Szerokość (m) – CW 1,7 2,5 3,5 4 4,5 6 7 7,5

Głębokość (m) – CD 2,9 4 5 7,5 8,5 9,5 11 12,5

Wysokość (m) – CH 2,4 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 4,2 4,5

Drzwi

Szerokość w 
świetle (m) – DW

1,7 2,5 3,5 4,0 4,5 6,0 7,0 7,5

Clear opening  
height (m) – DH

2,4 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 4,2 4,5

Szyb

Szerokość (m) – SW 2,6 3,6 4,9 5,6 5,6 7,3 8,3 8,8

Głębokość (m) – SD 3,3 4,6 5,6 8,1 9,2 10,2 11,7 13,2

Głębokość 
podszybia (m)

2006/42/EC 0,75 0,75 0,9 0,9 1,3 1,5 1,6 1,7

EN 81– 20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,6 1,7

Wysokość 
nadszybia (m)

2006/42/EC 0,55 0,55 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

EN 81– 20 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

*Podane w tabeli wartości są wartościami średnimi, które mogą się różnić w zależności od wybranych opcji wyposażenia





Duży wybór materiałów do 
wykończenia kabin, wyposażenia 
wnętrza, drzwi oraz elementów 
sterowania daje Państwu możliwość 
dopasowania windy do swoich 
potrzeb nawet w najdrobniejszych 
szczegółach.

                    Opcje wykończenia Opcje wykończenia                                                       

Drzwi do kabin 
i szybów 
SERAPID dostarcza drzwi do kabin i szybów windowych 
od wielu renomowanych producentów. Możliwości wyboru 
 są praktycznie nieograniczone.

Typ   Bramy zwijane  Typ   Bramy podnoszone dwudzielne  Typ   Bramy podnoszone  

Typ   Drzwi skrzydłowe  Typ   Drzwi składane ręcznie  Typ   Drzwi przesuwne  

Wykończenie 
kabiny 
Oferujemy Państwu szeroki wachlarz możliwości wykoń-
czenia powierzchni kabiny oraz okładzin ściennych.

+         Wykończenie ze stali nierdzewnej 

+         Malowanie proszkowe 

+         Powłoki galwaniczne 

Elementy 
sterowania 
kabinowe oraz 
przystankowe
SERAPID współpracuje z wiodącymi producentami sys-
temów sterowania w wykonaniu dźwigowym. W ofercie 
mamy również układy sterowania wykonywane na indywi-
dualne zamówienie lecz zawsze przez wyspecjalizowaną 
firmę.

+         Rozwiązania standardowe 

+         Rozwiązania specjalne 

+         Panele sterujące do kabin 

+         Panele sterowania przystankowes 
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SPECJALNE 
POTRZEBY – 
UNIKATOWE 
ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE

Poza naszą standardową ofertą jesteśmy w stanie zapro-
jektować i wyprodukować windy specjalne, których wiel-
kość, funkcjonowanie oraz wykończenie odpowiadają indy-
widualnym potrzebom naszych klientów. Systemy windowe 
SERAPID mogą podnosić fragmenty ulic, wznosić się przez 
otwory w stropach czy przemieszczać się na duże wysoko-
ści. Dla naszych inżynierów nie ma rzeczy, której nie dało-
by się podnieść, ponieważ udźwig systemów SERAPID jest 
praktycznie nieograniczony.

SERAPID Lift Systems ma doświadczenie również w sy-
tuacjach, w których całkowite zachowanie norm nie jest 
możliwe. Współpracujemy z uznanymi jednostkami notyfi-
kowanymi, aby wypracować rozwiązania umożliwiające za-
chowanie fundamentalnych standardów bezpieczeństwa  
i uzyskać certyfikację jednostkową.
Po rozwiązania specjalne SERAPID sięgają również klienci mo-
dernizujący budynki, w których konieczna jest wymiana istnie-
jących już dźwigów hydraulicznych czy linowych przy zacho-
waniu istniejącej (często niewielkiej) przestrzeni zabudowy.

My oferujemy komponenty, 
Państwo wybierają konfigurację. 
Podejmiemy się każdego 
wyzwania. 

Wnętrze prywatnej kabiny dźwigowej  winda samochodowa   
WIELKA BRYTANIA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRYWATNY
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Zautomatyzowana hala garażowa  winda samochodowa   
USA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
PARKING PUBLICZNY

Zautomatyzowana hala garażowa  winda samochodowa   
USA  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
PARKING PUBLICZNY
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Wnętrze kabiny  winda samochodowa   
NIEMCY  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PRYWATNY

Winda podziemna w przestrzeni publicznej  Dźwig towarowy   
NIEMCY  WWW.SERAPID-LIFTSYSTEMS.COM            
BUDYNEK PUBLICZNY

39 38 





SERAPID jest wiodącym na skalę światową producentem 
urządzeń do bezpiecznego przemieszczania ciężkich ła-
dunków. Podstawą naszej technologii jest łańcuch sztyw-
ny. Jest to JEDYNY łańcuch na świecie, który potrafi cią-
gnąć oraz pchać (możliwa jest praca w kierunku ściskania 
oraz rozciągania).

SERAPID założono w 1972 roku we Francji. Dzięki naszym 
innowacyjnym rozwiązaniom byliśmy w stanie sprostać 
najbardziej ambitnym zadaniom i zyskaliśmy światową re-
nomę. Nasza technologia i prawie pięćdziesięcioletnie do-
świadczenie w branży pozwalają nam uzyskiwać optymal-
ne rozwiązania także przy realizacji najbardziej złożonych 
projektów.

Systemy dźwigników i dźwigów SERAPID są wykorzystywa-
ne w najróżniejszych branżach przemysłu, w branży rozryw-
kowej, w lotnictwie i astronautyce. Znajdują zastosowanie 
również w technice medycznej i wielu innych obszarach. Ty-
siące naszych instalacji funkcjonują na całym świecie budu-
jąc obraz marki SERAPID oraz jej lokalnych partnerów, jako 
specjalistów od prawdziwie ciężkich zadań.

Tylko u nas otrzymają Państwo 
oryginalną technologię łańcucha 
sztywnego. 

                    SERAPID SERAPID                                                                           

GRUPA 
SERAPID
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kontakt Posiadamy filie i przedstawicielstwa na całym świecie, aby 
móc być jak najbliżej naszych klientów i wychodzić na-
przeciw ich oczekiwaniom. Wszystkie biura gwarantują 
fachowe doradztwo i wysoki poziom kompetencji. Każde z 
nich oferuje pełen zakres usług z naszej oferty.

Asia

SERAPID Singapore Pte Ltd  Singapore   
+65 9119 5890  INFO-SG@SERAPID.COM            

1George Street #10-01
Singapore 049145   

America
SERAPID INC  USA   
+1 586 274 0774  INFO-US@SERAPID.COM            

34100 Mound Road
Sterling Heights MI 48310   

Europe
SERAPID France - Head Office  France   
+33 (0)2 32 06 35 60  INFO-FR@SERAPID.COM            

ZI Louis Delaporte, Zone Bleue, Voie F
F-76370 Rouxmesnil-Bouteilles   

SERAPID Deutschland GmbH  Germany   
+49 (0)7931 9647-0  INFO-DE@SERAPID.COM            

Wilhelm-Frank-Straße 30
D-97980 Bad Mergentheim   

SERAPID Ltd  England   
+44 (0)1359 233335  INFO-UK@SERAPID.COM            

Elm Farm Park, Great Green, Thurston,
Bury St Edmunds, IP31 3SH   

                    SERAPID SERAPID                                                                           

SERAPID China  China   
+86 185 1215 0303  INFO-CN@SERAPID.COM            

3AC115, 4th floor, Office Building, Kerry Center, 
Pudong New District, Shanghai

SERAPID Mexico  Mexico   
+52 1 442 4 900 701  INFO-MX@SERAPID.COM            

Av del Marques #21, Col Parque industrial Bernado 
Quintana, El marques, 76246 Querétaro

SERAPID Brazil  Brazil   
+55 11 9 73 85 78 37  INFO-BR@SERAPID.COM            

Rua Cristiano Viana, 
600 / Cep: 05411-001 / São Paulo-SP

BSC SOLUTIONS (PARTNER W POLSCE)  Polska   
+48 515-239-930   INFO@BSCSOLUTIONS.PL            

Ul. Zielone Zacisze 1/214
03-294 Warszawa

www.bscsolutions.pl
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SERAPID|REF PL303PL|V1|102019 Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi obecnego właściciela. Nie bierzemy  
odpowiedzialności za błędy czy nie wymienione informacje. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w istniejących  
produktach bez uprzedniego poinformowania. 



48 


