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2005 20 15 20251985 1995 2005198519 751965

2002 Otwarcie „GÜNTHER WERK II” (Niemcy)
 Zakład produkcji czujników płaszczowych

2021 Otwarcie nowego kompleksu produkcyjno-biurowego GUENTHER Polska w Długołęce 
 pod Wrocławiem. Wzrost liczby pracowników w Grupie GÜNTHER do 180 osób.

2008 Otwarcie zakładu produkcyjnego „GUENTHER Polska“ 
 Wrocław, Polska

2013 Otwarcie zakładu produkcyjnego „GUENTHER Romania“ 
 (Arad, Rumunia)

2018 50-lecie powstania 
 Firmy GÜNTHER GmbH Temperaturmesstechnik

1995 Uruchomienie laboratorium wzorcującego 
 czujniki temperatury

2005 Nowy budynek produkcyjny 
 Werk II w Linsengericht (Niemcy)

2011 Rozbudowa siedziby głównej, inauguracja
  i relokacja do obecnie zajmowanego budynku

1997 Pierwsza rozbudowa budynku fi rmy
 Certyfi kacja wg ISO 9001

2004 Otwarcie przedstawicielstwa i zakładu 
 produkcyjnego „LANGKAMP Technology” 
 (Wijk bij Duurstede, Holandia)

1986 Budowa zakładu produkcyjnego z administracją 
 w Schwaig k. Norymbergii/Niemcy

1988 Zmiana nazwy fi rmy na obecną
 „GÜNTHER GmbH Temperaturmesstechnik“

1968 Założenie „Paul Günther Temperaturfühlerbau“ przez pana Paul Günther
1978 Zmiana nazwy fi rmy i formy działalności na spółkę z ograniczoną 
 odpowiedzialnością (GmbH): „Paul Günther Temperaturfühlerbau GmbH“

Wysokiej jakości produkty i rozwiązania do pomiaru temperatury

Od ponad pół wieku nazwa GÜNTHER jest synonimem nowoczesności i wysokiej jakości techniki w pomiarach temperatury.

Nasze produkty znane są ze swojej wyjątkowej precyzji i jakości.

Firma założona w 1968 roku przez Paula Günthera jako działalność jednoosobowa początkowo koncentrowała się na produkcji termoelektrycznych 

czujników temperatury, głównie do zastosowań w piecach przemysłowych. Obecnie, dzięki ciągłemu poszerzaniu asortymentu produktów  

jesteśmy w stanie sprostać potrzebom w niemal wszystkich gałęziach przemysłu w zakresie pomiarów temperatury.

Ponad 180 pracowników w 4 europejskich krajach wykorzystuje swoje know-how do projektowania i wytwarzania produktów używanych  

na całym świecie. 

W naszej, zarządzanej wielopokoleniowym zespołem Firmie znajdziemy rozwiązanie szyte na miarę również i dla Twojej aplikacji.

Baza klientów firmy GÜNTHER

Grupa GÜNTHER z ponad 3000 Klientami w ponad 40 krajach na całym świecie jest jedną z najbardziej ugruntowanych Firm w branży  

przemysłowych pomiarów temperatury. Własne badania i rozwój oraz ciągłe szkolenia naszych pracowników umożliwiają nam opracowanie najbardziej 

zaawansowanego rozwiązania w dziedzinie nowoczesnych pomiarów temperatury. A wszystko to jest dostosowane do potrzeb niemal każdej branży.
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Główna działalność firmy GÜNTHER

Głównym obszarem działalności firm z Grupy GÜNTHER jest projektowanie  

i produkcja czujników do pomiaru temperatury (termometry oporowe, termopary).  

Specjalizujemy się w produkcji zarówno pojedynczych egzemplarzy oraz produkcji  

seryjnej, skupiając się na spełnianiu szczególnych wymagań technicznych  

i projektowych dotyczących kształtu i parametrów czujników.  

Nasze produkty dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możemy  

dostarczyć czujniki zoptymalizowane pod kątem nawet najbardziej  

nietypowych wymagań i zastosowań. 

 Dodatkowo oferujemy: 

  Produkcja i dostawy części zamiennych i akcesoriów do pomiaru temperatury

  Wzorcowanie czujników temperatury  

  w naszych akredytowanych laboratoriach wzorcujących 

  Serwis pomiarowy na obiektach, jak TUS czy SAT

  Szkolenia dla personelu technicznego
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LANGKAMP TECHNOLOGY w Wijk bij DuurstedeLANGKAMP TECHNOLOGY w Wijk bij Duurstede

Siedziba główna w Schwaig koło NorymbergiiSiedziba główna w Schwaig koło Norymbergii

Zakład nr II w LinsengerichtZakład nr II w Linsengericht

GÜNTHER lokalizacje w Europie

Oprócz siedziby głównej w Schwaig koło Norymbergi,  

Grupa GÜNTHER posiada kolejny zakład w Linsengericht (Niemcy),

oraz zakłady produkcyjne w Holandii, Polsce i Rumunii.

Ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi zakładami,  

zarówno w kwestiach zaopatrzenia i magazynowania  

materiałów oraz rozwoju i produkcji czujników temperatury,  

jest decydującym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. 

Współpraca, własne magazyny i zaplecze produkcyjne  

zapewniają ciągłość produkcji oraz zdolność dostaw  

towaru w krótkim terminie.
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GUENTHER Polska w Długołęce k/WrocławiaGUENTHER Polska w Długołęce k/Wrocławia

Serwis i wsparcie techniczne 

 

Aby zapewnić fachową i przyjazną  usługę  

doradczą i sprzedażową, nasi przedstawiciele  

handlowi regularnie odwiedzają naszych  

Klientów.

Oznacza to, że krótkoterminowe konsultacje na miejscu i szybką  

realizację zamówień można zwykle zaplanować i zrealizować  

bezproblemowo. I to w całej Europie.

Grupa GÜNTHER działa również w innych regionach świata,  

głównie: na kontynencie amerykańskim, na Bliskim Wschodzie oraz  

w różnych krajach azjatyckich. Tutaj lokalni partnerzy handlowi  

i przedstawiciele dbają o naszą międzynarodową bazę klientów. 

 

W celu zapewnienia optymalnej realizacji zamówień, istnieje ścisła 

współpraca między pracownikami terenowymi a różnymi działami 

(sprzedaż, zarządzanie jakością, produkcja, laboratorium itp.)  

w poszczególnych zakładach produkcyjnych.

SC GUENTHER Romania w AradSC GUENTHER Romania w Arad
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Jakość potwierdzona certyfikatami

Aby sprostać naszym wysokim wymaganiom w zakresie sprawnych  

procesów wewnętrznych oraz utrzymaniu wysokiego poziomu  

zadowolenia klientów, stosujemy system zarządzania jakością  

certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 9001:2015.

Dodatkowo nasze własne laboratoria wzorcujące akredytowane  

przez PCA (Polska) lub przez DAkkS (Niemcy) umożliwiają  

nam dostarczanie czujników temperatury z świadectwem  

fabrycznym lub z akredytacją i uznaniem ILAC.
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Inwestycje w przyszłość
Inwestujemy w zakłady produkcyjne i rozwijamy własne maszyny i urządzenia, dokładnie  

według naszych pomysłów i potrzeb. Pozwala nam to na dalszą optymalizację naszych procesów  

produkcyjnych, a tym samym otwiera możliwości opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Nasze działania zauważane są i doceniane przez organizacje biznesowe, jesteśmy obecni na wielu 

listach rankingowych, również nagradzani wyróżnieniami i statuetkami.

Certyfikat Zatwierdzenia Typu DNV Akredytacja PCA

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001
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Kodeks ładu korporacyjnego Grupy GÜNTHER

Jako międzynarodowa firma posiadająca swoje oddziały w różnych krajach europejskich  

oraz wielu dostawców i partnerów handlowych na całym świecie, stawiamy sobie  

za cel działanie z pełną odpowiedzialnością i w zgodności z prawem.  

Głównymi filarami naszej działalności jest zbiór podstawowych zasad, którym  

pozostajemy wierni:  

 

  Traktujemy wszystkich ludzi z uznaniem, uczciwością i szacunkiem.  

  Nasi klienci i partnerzy biznesowi obsługiwani są z zachowaniem najwyższych standardów.  

  Standardy etyczne i prawne stanowią podstawę wszystkich naszych działań.  

  Zachęcamy każdego pracownika i kooperanta do zgłaszania własnych pomysłów i działań,  

  aby aktywnie wspierać i doskonalić nasze działania w budowaniu przyszłości.  

  Przestrzegamy obowiązujących norm, zaleceń i przepisów. 

  Dbamy o to, aby wszystkie zasoby były wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony  

  do dalszego rozwoju.  

  Sprawdzamy wszystkie zakupy i inwestycje pod kątem ich potrzeb, ekologiczności i zrównoważonego rozwoju. 

  Gospodarka odpadami i recykling są zarządzane w sposób przyjazny dla środowiska i zasobów.  

  Wszyscy pracownicy dbają o racjonalne  korzystanie z zasobów energetycznych  

  mając na uwadze aspekty środowiskowe.
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GUENTHER Polska Sp. z o.o. 

GÜNTHER GmbH Temperaturmesstechnik 
Bauhofstraße 12 ∙ 90571 Schwaig ∙ Germany 

Tel. +49 (0)911 / 50 69 95-0 ∙ Fax +49 (0)911 / 50 69 95-55 

info@guenther.eu ∙ www.guenther.eu

S.C. GUENTHER Tehnica Măsurării S.R.L. 
Calea Aurel Vlaicu 28-32 ∙ 310159 Arad ∙ Romania 

Tel. +40 (0) 257 / 33 90 15 ∙ Fax +40 (0) 257 / 34 88 45 

romania@guenther.eu ∙ www.guenther.eu

GUENTHER Polska Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 27C ∙ 55-095 Długołęka ∙ Polska 

Tel. +48 (0)71 / 352 70 70 ∙ Fax +48 (0)71 / 352 70 71 

biuro@guenther.com.pl ∙ www.guenther.com.pl

LANGKAMP Technology B.V.
Molenvliet 22 ∙ 3961 MV Wijk bij Duurstede ∙ Nederland 

Tel. +31 (0)343 / 59 54 10 

info@ltbv.nl ∙ www.ltbv.nl

Kompleks biurowo-produkcyjny z laboratorium, Długołęka ∙ Polska


