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Szanowni Wystawcy, Drodzy Goście,

mam zaszczyt powitać Państwa na 26. edycji Międzynarodowych Targów 
STACJA PALIW 2019!

Polska Izba Paliw Płynnych organizuje Targi STACJA PALIW, realizując w ten 
sposób istotny element swojej statutowej działalności – upowszechnianie wiedzy 
technicznej, rozwój i promocję najwyższych standardów naszych placówek.

Nasze coroczne majowe spotkania gromadzą przedsiębiorców branży paliwo-
wej, dostawców usług i technologii dla stacji paliw, przedstawicieli środowisk 
naukowych oraz administracji, która pod względem legislacyjnym i kontrolnym 
ma istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw. Ser-
decznie witam wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku energetycznego  
i zapraszam do odwiedzania stoisk naszych wystawców.

Targi STACJA PALIW co roku stanowią kompleksowe podsumowanie najważ-
niejszych wydarzeń w naszym sektorze gospodarczym, a przede wszystkim 
są inspiracją do dalszego rozwoju oraz efektywną platformą rozwoju biznesu. 
Przedsiębiorcy w jednym czasie i miejscu mogą porównać oferty czołowych 
dostawców infrastruktury paliwowej, a także szeregu różnorodnych usług 
dodatkowych oferowanych przez nasze stacje, jak myjni samochodowych, 
gastronomii czy sklepów.

Odwiedzających serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach towarzyszących 
wystawie, m.in. Akademii Przedsiębiorcy, Forum dyskusyjnym „Polski rynek 
paliw 2019. Wybrane zagadnienia” oraz Spotkaniu Sekcji Stacji Franczyzowych 
PKN Orlen przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych.

Mam nadzieję, że wszystko to, co zobaczycie Państwo na Targach STACJA 
PALIW, stanie się i inspiracją technologiczną, i przyczynkiem do efektywnych 
inicjatyw biznesowych.

Życząc sukcesów,
z serdecznymi pozdrowieniami,

Halina Pupacz
prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych 

Powitania  Greetings
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Dear Exhibitors, Dear Guests,

I am proud to welcome you at the 26th edition of the International Fair PETROL 
STATION 2019!

By organising the International Fair PETROL STATION, the Polish Chamber 
of Liquid Fuels achieves an important statutory objective, that is dissemination 
of technical knowledge, development and promotion of the highest standards 
of our facilities.

Our annual May meetings attract entrepreneurs of the fuel industry, service 
and technology suppliers for petrol stations, scientists and representatives of 
administrative authorities which in terms of legislation and control have a signi-
ficant impact on everyday operations of our enterprises. I warmly welcome all 
interested in the development of the energy market and invite you to visit the 
stands of our exhibitors.

Every year, the International Fair PETROL STATION comprehensively summa-
rises the most important events in our economic sector, and above all, inspires 
for further development and is an effective business development platform. 
Entrepreneurs can compare at one time and place the solutions offered by the 
leading suppliers of fuel infrastructure and various additional services provided 
by our stations, such as car washing, catering and shops.

You are warmly welcome to participate in meetings held during the exhibition, 
including Entrepreneur Academy, “The Polish Fuel Market 2019. Selected Issues” 
Discussion Forum and the meeting of PKN Orlen Franchise Station Section at 
the Polish Chamber of Liquid Fuels.

I hope that everything you will see at the International Fair PETROL STATION will 
inspire you in terms of technology and contribute to effective business initiatives.

I wish you further successes.
Best regards,

Halina Pupacz
President of the Polish Chamber of Liquid Fuels

Powitania  Greetings
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Wystawcy  
XXVI Międzynarodowych  
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AICS Marek Nasiłowski

Adast Polska Sp. z o.o.
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Carrefour Polska Sp. z o.o.
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PLAN TERENU OTWARTEGO i HOLU

Plan stoisk  Floorplans

   NR STOISKA / FIRMA                   
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Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW, organizowane przez Polską Izbę Paliw Płyn-
nych, odbędą się już po raz XXVI. Z przyjemnością objąłem patronatem wydarzenie, 
które jest doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli całego środowiska branży pa-
liwowej z kraju i z zagranicy.

Każdego roku kilkuset wystawców uczestniczących w targach ma możliwość zapre-
zentowania rozmaitych produktów, usług i technologii wdrażanych na rynku paliwo-
wym. Wydarzenie ma także szczególny wkład w dyskusję o przyszłości i kierunkach 
rozwoju sektora paliwowego w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym – za-
równo pomiędzy podmiotami prywatnymi, jak i publicznymi. Jestem przekonany, że 
również tegoroczna edycja będzie niepowtarzalną szansą na nawiązanie nowych kon-
taktów biznesowych i pogłębienie relacji z klientami.

Sektor paliwowy jest silną częścią polskiej gospodarki, o czym świadczą chociażby 
wyniki finansowe największych spółek. Na stworzenie warunków sprzyjających kon-
kurencji i wykreowanie przejrzystego oraz stabilnego rynku miała i ma wpływ pra-
ca wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień budują dobrą markę branży  
w kraju i zagranicą. Wyrażam wdzięczność za wsparcie i współpracę z resortem energii 
w tworzeniu rozwiązań służących przyszłości polskiego rynku paliwowego.

Życzę Państwu satysfakcji z uczestnictwa oraz owocnych dyskusji podczas targów. 
Mam nadzieję, że będą one dla Państwa inspiracją do dalszego rozwoju i zachętą do 
dzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Powitania  Greetings
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Dear Ladies and Gentlemen,

International Fair PETROL STATION, organised by the Polish Chamber of Liquid 
Fuels, will be held for the 25th time. I am pleased to have taken patronage of the event 
which provides a great opportunity to meet Polish and foreign representatives of the 
entire fuel industry.

Every year, several hundred exhibitors participating in the fair may present various 
products, services and technology being implemented on the fuel market. Furthermo-
re, the event remarkably contributes to the discussion on the future and development 
directions of the fuel sector at the national, regional and global levels, both between 
private and public entities. I am convinced that also this year’s edition will provide 
a unique opportunity to establish new business contacts and enhance relationships 
with customers.

The fuel sector is a prosperous segment of the Polish economy, as evidenced by the 
financial results of major companies. Many people have contributed to the creation 
of favourable conditions for competition and the development of a transparent and 
stable market. I would like to thank all those who build the reputation of the industry 
in Poland and abroad every day. I appreciate your support and cooperation with the 
Ministry of Energy in creating solutions for the future of the Polish fuel market.

I wish you satisfaction from participation and successful discussions during the fair. 
I hope that it will inspire you to further develop and encourage you to share your 
experiences.
       

Krzysztof Tchórzewski
Minister of Energy 

Powitania  Greetings
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Szanowni Państwo,

od ponad ćwierć wieku odbywają się Międzynarodowe Targi STACJA 
PALIW. W ciągu tych lat wypracowana została przez organizatorów 
Targów pozycja jednej z najważniejszych tego typu imprez poświęconych 
branży paliwowej.

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez paliw. Rozwój techniki  
i technologii spowodował stale rosnące zainteresowanie najwyższej jakości 
paliwami. Nowoczesne maszyny i środki transportu, również w rolnictwie, 
są wyposażone w bardzo zaawansowane technicznie silniki. Sprawia to 
konieczność używania paliwa najwyższej jakości. To samo dotyczy różnego 
rodzaju olejów i smarów.

W prowadzeniu gospodarstwa rolnego ważną pozycję zajmują właśnie 
paliwa. Są one ważnym elementem kosztów produkcji i dlatego podjęta 
została decyzja o wzroście stawki zwrotu części akcyzy zawartej w cenie 
oleju napędowego używanego do produkcji rolnej do wysokości 100 zł/ha. 
Dodatkowo, po raz pierwszy wprowadzony został w tym roku zwrot  
w wysokości 30 zł za jedną dużą jednostkę przeliczeniową dla rolników 
utrzymujących bydło.

Bardzo ciekawa inicjatywa miała miejsce podczas Europejskiego Forum 
Rolniczego 2019 w Jasionce koło Rzeszowa. Ogłoszona została deklaracja 
współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ze spółką Orlen Pali-
wa. Dotyczy ona kompleksowej obsługi gospodarstw rolnych przez Orlen,  
w tym preferencyjnych cen paliw rolniczych oraz smarów.

Rolnictwo to jedna z najważniejszych dziedzin naszej gospodarki. 
Oprócz tego, że jest znaczącym konsumentem paliw, jest także dostawcą 
surowców energetycznych. To, co jest odpadem produkcyjnym, może być  
z powodzeniem wykorzystywane do wytworzenia energii. To nie tylko 
biopaliwa, ale także i biogaz. Postęp techniczny i technologiczny sprzyja 
zagospodarowaniu wszelkich surowców, które mogą być wykorzystane 
przy produkcji energii.

Życzę Państwu wielu ciekawych spotkań i dyskusji podczas targów,  
a także wielu inspiracji i nowych kontaktów biznesowych.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powitania  Greetings



www.Targi.Paliwa.pl 11

Dear Sirs!

The first International Fair PETROL STATION was held more than  
a quarter of a century ago. Over these years, the organisers have managed 
to raise the fair to the position of one of the most important fuel industry 
events of its type.

It is difficult to imagine the modern world without fuels. Technological and 
technical development is behind the ever increasing demand for top quality 
fuels. Modern machinery and means of transport, including those in the 
farming industry, rely on highly advanced engines. And these require top 
quality fuels. And the same goes for various oils and lubricants.

Fuels cannot be overlooked by those managing agricultural farms. They 
are an important element of production costs. That is why a decision was 
made to increase to refund rate of the excise tax levied on diesel used 
in agricultural production to 100 PLN/ha. Additionally, this year for the 
first time a refund of PLN 30 per livestock unit has been introduced for 
cattle farmers.

A very interesting initiative emerged during the 2019 European Agricultural 
Forum in Jasienice near Rzeszów. A cooperation declaration was announ-
ced between the National Agriculture Support Centre and Orlen Paliwa. 
It entails Orlen providing comprehensive services for farms, including the 
supply of agricultural fuels and lubricants at discount prices.

Agriculture is a key branch of our economy. On top of that it is a major 
fuel consumer and a supplier of energy sources. Its production waste can 
be successfully employed in energy production. And this not only applies 
to biofuels but also biogas. Technological and technical progress goes hand 
in hand with the use of all kinds of raw materials which can be employed 
to generate energy.

I sincerely hope your meetings and discussions at the International Fair 
PETROL STATION 2019 are though-provoking and that you leave here 
with many new inspirations and business contacts.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister of Agriculture

Powitania  Greetings
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Szanowni Państwo,

w tym roku już po raz 26. przedstawiciele branży paliwowej spotykają się 
na uznanej i ważnej dla tego sektora imprezie, jaką są Międzynarodowe 
Targi STACJA PALIW.

Wystawcy z Polski i zagranicy oraz kilka tysięcy gości to dowód na to, 
że Targi rozwijają się i zyskują coraz większą renomę. Wystawy, kon-
ferencje i spotkania w ramach Targów to doskonała okazja do dyskusji  
i nawiązywania kontaktów biznesowych, a także śledzenia trendów, które 
będą kształtować branżę w najbliższym czasie.

Urząd Dozoru Technicznego pełni wiele ważnych funkcji w branży 
paliwowej – od inspekcji zbiorników, rurociągów i innych urządzeń 
technicznych, poprzez ocenę zgodności urządzeń, po analizy bezpie-
czeństwa procesowego w skomplikowanych instalacjach polskich 
rafinerii. W ostatnim czasie doszły nam nowe obowiązki – związane  
z weryfikacją poprawności działania urządzeń do odzyskiwania par 
paliw na stacjach paliwowych (VRS). Wszystkie nasze działania mają 
jeden cel – maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji stosowanych 
w branży urządzeń i instalacji.

Współdziałając w tym zakresie z przedstawicielami branży, chronimy 
ludzi, majątek i środowisko. Troszczymy się wspólnie o utrzymanie ruchu 
w rafineriach, bazach i stacjach paliw, działając na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Mamy pełną świadomość, jak ważne są to 
działania dla prawidłowego funkcjonowania całej gospodarki.

W uznaniu dla organizatora Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 
oraz doceniając wysiłek, jaki włożyli przedsiębiorcy branży paliwowej, aby 
spełnić wymagania bezpieczeństwa technicznego, z przyjemnością objąłem 
Targi honorowym patronatem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Życzę Państwu satysfakcjonujących spotkań biznesowych, owocnej 
wymiany doświadczeń, sukcesów wystawienniczych, a całej branży 
paliwowej bezpiecznego i pomyślnego rozwoju.

Andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Powitania  Greetings
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Dear Sirs,

This year, fuel industry representatives will come together for the 26th time 
at the PETROL STATION International Trade Fair, an acknowledged event, 
one so important for this sector.

Exhibitors from Poland and abroad, alongside thousands of guests stand 
testament to the well-deserved reputation of the ever growing this Fair. 
Exhibitions, conferences and meetings within the scope of the Fair provide 
an excellent opportunity for discussions, to establish business contacts 
and to follow trends which will shape the industry in the years to come.

The Office of Technical Inspection (UDT) performs a number of important 
functions within the fuels industry – from inspecting tanks, pipelines and 
other technical infrastructure, through equipment compliance assessments 
all the way to process safety analyses within complex systems in Polish 
refineries. Recently we have been charged with new duties. These entail 
verifying the operation of petrol vapour recovery equipment at petrol sta-
tions. There is a single purpose to all our actions – to maximise the safety 
of devices and systems used in the industry. To that end, we cooperate 
with industry representatives in order to safeguard people, assets and the 
environment. Together we make an effort to ensure refineries, terminals and 
petrol stations can operate without interruptions and contribute to Poland’s 
energy security. We are fully aware of the importance of our actions for 
the functioning of the entire economy.

Recognising the PETROL STATION International Trade Fair organisers 
and appreciating the effort made by fuel industry businesses in order to 
comply with applicable technical safety requirements, it is with pleasure 
that I accept honorary patronage of the Fair as the Office of Technical 
Inspection Chairman.

I do sincerely hope that all your business meetings are satisfactory, that you 
successfully manage to share experiences and that your fair participation 
is rewarding. May the growth of the fuels industry prove lucrative and 
profitable to all those concerned.

Andrzej Ziółkowski
Office of Technical Inspection Chairman

Powitania  Greetings
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Szanowni Państwo,

organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe 
Targi STACJA PALIW od wielu lat są odbiciem trendów i wskaźnikiem 
rozwoju polskiego rynku paliw i branż towarzyszących. Chcąc być na 
czasie z technologiami, produktami i rozwiązaniami biznesowymi w tym 
sektorze, nie sposób nie odwiedzić terenów Warszawskiego Centrum 
Wystawienniczego EXPO XXI. To doskonała okazja do zaobserwowania 
nowości, nawiązania lub utrzymania korzystnych relacji handlowych,  
a także pozyskania wartościowych informacji, choćby z obszaru regulacji 
i przepisów dotyczących rynku paliw.

Główny Urząd Miar jest stałym uczestnikiem Międzynarodowych Targów 
STACJA PALIW, najczęściej jako patron i partner, służący fachową radą 
w tematyce nadzoru nad rynkiem paliw. To przecież właśnie inspektorzy 
administracji miar prowadzą w całym kraju stałe, planowe kontrole 
odmierzaczy paliw. Świadomość edukacyjnej i doradczej roli, jaka 
nam przypada, motywuje przedstawicieli GUM do aktywnej obecności  
i rzetelnego przygotowania udziału w tym wydarzeniu. Jako instytucja 
współtworząca system nadzoru dostrzegamy też szczególnie pomocną 
rolę Polskiej Izby Paliw Płynnych w kształtowaniu świadomości polskich 
przedsiębiorców. Jest to możliwe właśnie dzięki platformie wymiany 
poglądów i kontaktów biznesowych, jaką są Targi STACJA PALIW.

Miło mi przypomnieć, że w tym roku Główny Urząd Miar obchodzi ju-
bileusz 100-lecia istnienia, który wpisuje się w trwające już od ubiegłego 
roku, ogólnonarodowe obchody 100-lecia niepodległości Polski. W tym 
szczególnym okresie pragniemy przypominać historię GUM, informując 
jednocześnie o bieżącej i planowanej działalności naukowo-badawczej,  
z której owoców, w co wierzę, będą mogli korzystać polscy przedsiębiorcy, 
również z branży paliwowo-energetycznej.

Wszystkim uczestnikom i gościom Międzynarodowych Targów STACJA 
PALIW życzę nawiązania atrakcyjnych kontaktów handlowych oraz 
samych sukcesów.

Maciej Dobieszewski
p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar

Powitania  Greetings



www.Targi.Paliwa.pl 15

Dear Sirs,

Over the years, the International Fair PETROL STATION, organised by the 
Polish Chamber of Liquid Fuels has been reflecting trends and has acted 
as gauge for the development of the Polish fuels market and associated 
industries. Those wishing to remain up to date with technologies, products 
and business solutions within this sector, simply have to pay a visit to 
Warsaw’s Expo. It is an excellent opportunity experience first-hand the 
upcoming innovations, establish or maintain beneficial business relationships 
and also to acquire valuable information, for example within the scope of 
regulations and provisions governing the fuels industry.

The Central Office of Measures (GUM) is a permanent participant at the 
International Fair PETROL STATION most often as a patron and partner, 
providing expert advice within the scope of supervision over the fuels 
market. It is none other than the measures administration inspectors who 
undertake continual, scheduled fuel pump inspections all over the country. 
Awareness of the educational and advisory role which has been assigned to 
us, motivates GUM representatives to actively participate and thoroughly 
prepare for this event. As an institution co-responsible for the supervisory 
system, we also realise the particularly important role of the Polish Chamber 
of Liquid Fuels in shaping the awareness of Polish businesses. This is made 
possible by the platform for exchanging opinions and business contacts 
provided by the International Fair PETROL STATION.

I would also like to take this opportunity to remind everyone that the 
Central Office of Measures is celebrating its 100th anniversary this year, 
which coincides with the 100th anniversary of Poland’s independence, 
celebrated by the country since last year. During this particular period, it 
is our responsibility to remember the history of GUM, whilst keeping you 
informed of the current and scheduled research and development efforts, 
the fruits of which, I trust, will benefit Polish businesses – and this also 
includes those in the fuel and energy industry.

I do hope all International Fair PETROL STATION participants and guests 
will establish favourable business contacts leading to commercial success.

Maciej Dobieszewski
acting Central Office of Measures President

Powitania  Greetings
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Szanowni Państwo,

w imieniu przedsiębiorstw zrzeszonych w Polskiej Organizacji Prze-
mysłu i Handlu Naftowego mam przyjemność przekazać gratulacje  
z okazji kolejnej już edycji Międzynarodowych Targów STACJA PALIW. 

Targi te od lat należą do najważniejszych imprez branży paliwowej  
w Polsce. Organizowane przez Izbę wydarzenie służy wymianie najlepszych 
doświadczeń w sektorze paliwowym i daje możliwość zaprezentowania 
najciekawszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

Jestem przekonany, że tegoroczna, XXVI edycja Targów będzie, jak co 
roku, cennym doświadczeniem dla uczestniczących w nich wystawców 
oraz zwiedzających, reprezentujących polskie, zagraniczne oraz między-
narodowe przedsiębiorstwa sektora paliwowego.

Coroczne Forum Dyskusyjne „Polski rynek paliw” również zawsze 
jest doskonałą platformą do merytorycznej i konstruktywnej debaty 
przedstawicieli administracji państwowej i ekspertów branży. Jestem 
przekonany, że XXVI Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2019  
będą owocnym i udanym wydarzeniem.

Leszek Wieciech
Prezes-Dyrektor Generalny

Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)

Powitania  Greetings
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Dear Sirs,

On behalf of the enterprises associated by The Polish Organisation of Oil 
Industry and Trade (POPiHN), I wish to congratulate you on once again 
successfully organising the International Fair PETROL STATION. The 
Fair is one the most important events in the Polish fuel industry’s calendar. 

The event organised by the Chamber facilitates sharing the best experiences 
within the fuel sector, provides an opportunity to present the most interesting 
technical and organisational solutions. I am certain that this year’s fair, held 
for the 26th time, will, as in the years gone by, constitute valuable expe-
rience for the exhibitors as well as guests, representing Polish, foreign and 
international businesses operating in the fuel sector.

The annual „Polish Petrol Station Market” Discussion Forum is also an 
excellent venue for a substantive and constructive debate between government 
administration representatives and industry experts. I am certain that the 26th 
International Fair PETROL STATION will be successful and memorable.

Leszek Wieciech
President - Director General

The Polish Organisation of Oil Industry and Trade (POPiHN)

Powitania  Greetings
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Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego pragnę wyrazić głęboki 
szacunek oraz docenić trud włożony w organizację XXVI Międzynaro-
dowych Targów STACJA PALIW 2019. Targi te od ponad 25 lat  w opinii 
wielu przedstawicieli branży uważane są za najważniejsze spotkanie 
sektora paliwowego. 

Polska Organizacja Gazu Płynnego, zrzeszająca firmy z branży gazu 
płynnego LPG, docenia również promocję i prezentację przedsiębiorstw 
z tego sektora podczas wydarzenia.

Uczestnicząc w realizacji ogólnoświatowego programu proedukacyj-
nego „LPG – Wyjątkowa Energia”, z pełnym przekonaniem możemy 
stwierdzić, że Międzynarodowe Targi STACJA PALIW to wyjątkowa 
impreza zarówno w skali Polski, jak i Europy.

W pełni doceniamy również znaczenie cyklicznych debat i szkoleń dla 
osób z branży paliwowej realizowanych przez Polską Izbę Paliw Płyn-
nych podczas Targów, będących inspiracją do dalszego rozwoju wielu 
firm. Targi stanowią również znakomitą płaszczyznę do zaznajomienia 
się uczestników wydarzenia z najnowszymi regulacjami prawnymi  
i trendami rynkowymi. Wierzymy, że wnioski ze spotkań podczas tej 
imprezy znacząco wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój sektora stacji 
paliw płynnych w Polsce.

Jak co roku poznamy laureatów konkursu ZŁOTA STACJA 2019. W po-
przedniej edycji targów GRAND PRIX Targów – Lampę Prezesa Polskiej 
Izby Paliw Płynnych zdobyła firma aktywna również w sektorze LPG. 

Obecność przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej 
jest potwierdzeniem znaczenia tej imprezy targowo wystawienniczej  
dla sektora paliwowego.

Wszystkim uczestnikom Targów życzę udanych rozmów biznesowych, 
nawiązywania nowych kontaktów oraz miło spędzonego czasu w gronie 
partnerów biznesowych, znajomych, a także przyjaciół z branży.

Z pozdrowieniami,

Andrzej Olechowski
Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

Powitania  Greetings
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Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Polish LPG Association, I would like to express my deep 
respect and appreciation for the efforts made to organise the 26th edition 
of the International Fair PETROL STATION 2019. For over 20 years, this 
fair has been considered by many industry representatives to be the most 
important meeting of the fuel sector.

The Polish LPG Association, which associates companies of the liquid 
gas sector, appreciates also the promotion and presentation of enterprises 
of this sector during the event.

As we participate in implementing the “LPG - Exceptional Energy” global 
pro-education programme, we can say with full conviction that the Interna-
tional Fair PETROL STATION is a unique event both in Poland and Europe.

We also fully appreciate the importance of regular debates and training 
sessions for people of the fuel industry held by the Polish Chamber of Liquid 
Fuels during the Fair, inspiring many companies to further develop. The 
fair is also a great platform for participants to become familiar with the 
latest legal regulations and market trends. We believe that the conclusions 
from the meetings held during this event will significantly contribute to the 
further, dynamic development of the liquid fuel station sector in Poland.

As every year, we will meet the winners of the Golden Petrol Station 2019 
competition. In the previous edition of the fair, GRAND PRIX of the Fair 
– the Lamp of the President of the Polish Chamber of Liquid Fuels – was 
awarded to a company actively operating also in the LPG sector.

The presence of representatives of the legislative and executive authorities 
confirms the importance of this fair and exhibition event for the fuel sector.

I wish all Fair participants successful business talks, making new contacts and 
having a good time with business partners, friends and industry colleagues.

Best regards,

Andrzej Olechowski
Director Polish LPG Association (POGP)

Powitania  Greetings
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PROGRAM
XXVI Międzynarodowych Targów  

STACJA PALIW 2019

15 maja 2019 r. (środa) 

10.00               Uroczyste rozpoczęcie XXVI Międzynarodowych  
Targów STACJA PALIW 2019

10.45-12.30      Forum Dyskusyjne „Rynek paliw płynnych 2019.  
Wybrane zagadnienia” – Konferencja towarzysząca  
26. Edycji Targów STACJA PALIW

13.00-16.00    Akademia przedsiębiorcy – cykl szkoleń, prezentacji

16 maja 2019 r. (czwartek) 

11.00-15.00    Akademia przedsiębiorcy – cykl szkoleń, prezentacji
13.00-16.00     Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen  

przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych
20.00              Uroczysty Bankiet Targów STACJA PALIW 2019  

– wstęp za zaproszeniami, płatny

17 maja 2019 r. (piątek)

11.00-12.00    Akademia przedsiębiorcy – cykl szkoleń, prezentacji
12.00-14.00   Spotkania segmentowe rynku

Organizator - Polska Izba Paliw Płynnych - zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Informacje targowe  Fair information

15 maja 2019 r. (środa), godz. 10.45-12.30

Forum Dyskusyjne  
„Rynek paliw płynnych 2019. Wybrane zagadnienia” 
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Informacje targowe  Fair information

Program*:
10.45-12.30   Perspektywy rozwoju rynku paliw płynnych
1. Wyzwania dla branży w 2019 roku. 

• Rozwój czy stagnacja – elektromobilność ochrona klimatu. 
• Nowe technologie, nowe perspektywy. 
• Efekty uszczelnienia rynku paliwowego. 
• Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2.     Zmiany w obszarze legislacyjnym branży paliwowej. 
• Czy kolejne obciążenia dla branży paliwowej są potrzebne? 
• Obowiązki dla przedsiębiorców m.in. kasy online, VRS-y, opłaty  

koncesyjne i recyklingowe, VAT – zmiany dot. rejestracji, kaucji, odliczenia.

Podczas forum zostaną wręczone statuetki ZŁOTY OKTAN,  
najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele administracji państwowej, 
organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego**.

15 maja 2019 r. (środa), godz. 10.45-12.30

*program może ulec zmianie 
**uczestnicy dyskusji w trakcie potwierdzania

Forum Dyskusyjne  
„Rynek paliw płynnych 2019. Wybrane zagadnienia” 

Organizator: 

Planowana agenda spotkania:
• Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami  

opakowaniowymi – stacje DOFO – omówienie mec. Adam Toczyski 
• CDT/Langusta.
• Serwis – ryczałt kawiarnie.
• Rental.
• Bryza – realizacja, zagadnienia.
• S.C. 2.0/O!Shop – efekty, realizacja, wyniki po rebrandingu.
• Bieżące zagadnienia – dyskusja.
• Systemy odzysku opar w odmierzaczach paliw w świetle obowiązujących  

wymagań – Grzegorz Mikołajczyk, FTS24

***Spotkanie dla Członków Izby

Organizator - Polska Izba Paliw Płynnych - zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen  
przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych***

16 maja 2019 r. (czwartek), godz. 13.00-16.00  



www.Targi.Paliwa.pl22

PROGRAM AKADEMII
Akademia przedsiębiorcy – cykl szkoleń, prezentacji 

Informacje targowe  Fair information

15 maja 2019 r. (środa), godz. 13.00-16.00  

13.00-13.30 -  Obsługa klienta firmowego i indywidualnego na myjni samoobsługowej  
– Robert Granisz, Televend Paweł Ożga 
W krótkiej prezentacji opowiemy o wygodzie, możliwościach i przewadze nośników 
prepaid nad innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Jak wdrożyć? Jak zarządzać?  
Jak rozliczać klientów? Podzielimy się naszym doświadczeniem z wdrożenia  
20 tys. kart prepaid u kilkuset operatorów w całej Polsce.

14.00-14.30 -   Urządzenia fiskalne online na stacji paliw – Grzegorz Wdowiński, Posnet Polska SA  
Od 1 stycznia 2020 roku branża paliwowa będzie zobowiązana do ewidencjonowania 
sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych online. Poznaj prawa i obowiązki związane 
z nowymi przepisami oraz zdobądź wiedzę w zakresie przejścia Twojej stacji paliw na online.

15.00-15.30 -  Zmiany w regulacjach prawnych dot. rynku paliwowego w 2019 r.  
– mec. Adam Toczyski 
Podczas prelekcji przedstawimy najistotniejsze zmiany w regulacjach prawnych  
dot. branży paliwowej. W programie krótkiego szkolenia: Rynek paliw 2019.  
Wyzwania i zagrożenia. Przegląd najważniejszych zmian prawnych. 

16 maja 2019 r. (czwartek) w godz. 11.30-15.00

11.30-12.00 -  Od zakupu do inwentaryzacji. Jak prawidłowo rozliczać paliwa  
na stacji przyzakładowej – na przykładzie systemu PetroManager  
– Stanisław Kobyliński, Dawid Przewodowski, PetroConsulting Sp. z o.o. 
Zapraszamy do zapoznania się ze współczesnymi możliwościami szybkiego  
i wygodnego zarządzania siecią wewnętrznych stacji paliw, ze szczególnym 
uwzględnieniem zaawansowanych algorytmów pozwalających na prawidłowe  
rozliczenie niezawinionych ubytków paliwa oraz wykonywanie inwentaryzacji.

12.30-13.00 -  Badania urządzeń do odzysku par paliw – VRS  
– Dariusz Bakalarski, Urząd Dozoru Technicznego 
Omówienie nowelizacji ustawy o dozorze technicznym w zakresie  
problematyki VRS-ów i związanych z tym obowiązków przedsiębiorców.
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Informacje targowe  Fair information

13.30-14.00 -  Subway & Stacje Benzynowe – Mapa drogowa dla rozwoju franczyzy 
Subway na stacjach benzynowych – Mike Piasecki, Szymon Mudry,  
Daniel Piekarski Subway 
Dowiedz się o bieżącym rozwoju franczyzy Subway na stacjach paliw w Polsce. 
Zapoznaj się z potencjałem możliwości biznesowej z globalną marką Subway  
i posłuchaj długoletniego partnera franczyzowego, który prowadzi restauracje  
Subway na stacji paliw.

14.30-15.00 -  Najważniejsze zmiany prawne w sektorze paliwowym w 2019 r.  
(Pakiet Opałowy oraz Pakiet Paliwowy 2) oraz najnowsze 
rozstrzygnięcia URE dot. funkcjonowania sektora paliwowego.  
– mec. Krzysztof Rutkowski 
Kluczowe nowelizacje w zakresie systemu monitorowania przewozu towarów,  
dotyczące elektronizacji oświadczeń opałowych – SENT OPAŁOWY oraz objęcia 
systemem SENT gazu płynnego LPG – SENT LPG. Projektowane zmiany ustawy o VAT, 
istotne z perspektywy branżypaliwowej, obejmujące w szczególności regulacje mające 
na celu eliminację procederu „pustych faktur” oraz tzw. Pakiet Paliwowy 2, rozszerzający 
zakres przedmiotowy tzw. przyspieszonego VAT-u, modyfikujący definicję paliw ciekłych 
oraz wprowadzający zmiany w opodatkowaniu akcyzą preparatów i olejów smarowych.

17 maja 2019 r. (piątek) w godz. 11.00-12.00

11.00-12.00 -  Zmiany w regulacjach prawnych dot. rynku paliwowego w 2019 r.  
– mec. Norbert Lenkiewicz 
Podczas prelekcji zostaną omówione najważniejsze zmiany regulacji prawnych 
szczególnie istotnych dla przedsiębiorców, m.in. kasy online, Pracownicze Plany 
Kapitałowe, problemy z systemem ViaToll, propozycje nowych rozwiązań w zakresie 
obligatoryjnego bioblendingu paliw ciekłych oraz oznakowania odmierzaczy paliw.

* Organizator - Polska Izba Paliw Płynnych - zastrzega sobie prawo do zmian  

w programie (godziny prelekcji mogą ulec modyfikacjom)

PROGRAM AKADEMII
Akademia przedsiębiorcy – cykl szkoleń, prezentacji 
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BANKIET  
TOWARZYSZĄCY XXVI MIĘDZYNARODOWYM  
TARGOM STACJA PALIW 2019

odbędzie się 16 maja 2019 r., o godz. 20:00 
w Hotelu SHERATON w Warszawie,  
ul. Bolesława Prusa 2

W programie wieczoru m.in.:
        wręczenie nagród zwycięzcom konkursu  

PRODUKT ROKU 2019
        wręczenie nagrody zwycięzcy  

Konkursu ZŁOTA STACJA 2019

Wstęp na bankiet jest płatny i tylko za okazaniem zaproszenia.
Zaproszenia do nabycia w Biurze Organizatora w EXPO XXI

OFFICIAL 

BANQUET
OF THE XXVI PETROL STATION 2019 FAIR

Informacje targowe  Fair information

Is held on 16 May 2019, 8.00 p.m.  
SHERATON Hotel in Warsaw, Prusa Boleslawa 2 street

The program of the evening:
      The award ceremony for winners of PRODUCT  

OF THE YEAR 2019
     The award ceremony for the winner  

in THE GOLDEN STATION 2019 Competition

Admission charge, by invitation only.
Tickets available in Organizer’s Office, EXPO XXI



R E K L A M A  P Ł A T N A
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Wystawcy walczą  
o nagrodę PRODUKT ROKU 

Konkurs PRODUKT ROKU to nieodłączny element każdej edycji organizowanych 
przez Polską Izbę Paliw Płynnych w Warszawie Międzynarodowych Targów STACJA 
PALIW. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych ze zgłoszonych przez Wystaw-
ców produktów lub usług w danym roku.

Głównymi kryteriami oceny jury konkursowego są: poziom, nowoczesność zastoso-
wanych technologii, walory użytkowe i estetyczne, a także oryginalność rozwiązań.

Komisja Konkursowa, którą tworzą eksperci sektora naftowego oraz przedstawiciele 
administracji państwowej, nagrodzi prestiżowymi statuetkami najlepsze produkty.

Nagrodę GRAND PRIX – LAMPĘ Prezesa przyzna Prezes Polskiej Izby Paliw 
Płynnych. NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI przyznają internauci, głosujący na stronie 
www.targi.paliwa.pl. 

Wyniki Konkursu PRODUKT ROKU ogłaszane są drugiego dnia Międzynarodowych 
Targów STACJA PALIW, a wieczorem, podczas uroczystego bankietu Komisja wręcza 
prestiżowe statuetki oraz wyróżnienia.

Exhibitors are fighting for the PRODUCT OF THE YEAR

Product of the Year competition is an integral part of each edition of International 
Petrol Station Fair. The competition is aimed at highlighting the best products and 
services presented during the exhibition.

Jury takes into consideration the following criteria: level, modernity of the techno-
logies applied for production, utilitarian and aesthetic qualities, and finally novelties 
in solutions.

The Jury, including experts from petroleum branch and representatives of state 
institutions, will award the best products with prestigeous statuettes. 

Chairman of Polish Chamber of Liquid Fuels will award her prize LIGHT – GRAND 
PRIX. Another prize is awarded by the public – AWARD OF THE PUBLIC  
– voting at www.targi.paliwa.pl.

The results of Product of the Year competition will be announced the second day 
of the event, and the Jury will officially hand out the prizes during the fair gala.

Konkurs  Contest
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Produkty zgłoszone  
do KONKURSU PRODUKT ROKU 2019: 

LP ZGŁASZAJĄCY NAZWA PRODUKTU NR  
STOISKA

1 A.M.G. Anna Gibska PUCPUC - Nalewak płynu do spryskiwaczy model MAXI 500 D12

2 Adast Polska Sp. z o.o. ADAST panel do zabudowy kontenera Diesel/AdBlue  typ 8664.112 C5

3 CID LINES Sp. z o.o. GAMA PRODUKTÓW BIOTEK D13

4 EHRLE Sp. z o.o. Odkurzacz samoobsługowy EHRLE Multi-Cyclone T1

5 EURO-EKOL Myjnie  
Bezdotykowe Sp. z o.o., Sp.K. EURO-EKOL CLOUD SERVICES T2

6 JAAS Jakub Spychała Kontener dwuproduktowy do składowania oraz dystrybucji AdBlue  
i płynu do spryskiwaczy

D11

7
Jan Dziura-Bartkiewicz,  
Grzegorz Bartkiewicz  
PETROSTER Sp.J.

Kompleksowy Serwis Systemów VRS E13

8 Petroconsulting Sp. z o.o. System PETROMANAGER 15+ E21

9 Petroster - Serwis Sp.J. Zestaw do diagnostyki, naprawy i wzorcowania sond pomiarowych E1

10 Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „ZET” Marek Zapór

Laboratorium Badań Środowiskowych - oznaczenie dolnej granicy 
wybuchowości oraz zawartości tlenu w powietrzu

C8

11 WashTec Polska Sp. z o.o. EasyCarWash E3

12 2AK Sp. z o.o. Filtrowanie paliw – Usuwanie osadów i gwarancja jakości paliwa  
oraz infrastruktury

E1

Konkurs  Contest
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TWÓJ SKLEP  
MOŻE ZARABIAĆ WIĘCEJ
CARREFOUR ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH 
TRZECH SPRAWDZONYCH KONCEPTÓW SKLEPÓW

Carrefour Polska Sp. z o.o.

ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

tel. 22 517 25 09, 22 517 27 23

franchising@carrefour.com

www.carrefour.pl

• rozpoznawalną markę,
• unikalne na polskim rynku warunki 

współpracy,
• profesjonalne narzędzia wspierające 

Twój biznes,

• stałe wsparcie naszych specjalistów,
• znakomity marketing na poziomie  

ogólnopolskim i lokalnym,
• bezpieczeństwo i stabilizację w ramach
• sprawdzonego biznesu.

OFERUJEMY:

DOWIEDZ SIĘ, ILE ZYSKASZ
NA FRANCZYZIE!

R E K L A M A  P Ł A T N A



Fanex Sp. z o.o., 05-870 Błonie, Radonice 5A, tel. +48 22 47 10 444, fax +48 22 72 53 094 fanex.pl

Fanex 
to gwarancja 
smaku. 

R E K L A M A  P Ł A T N A
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Jestem przekonany, że wspólne działania na sklepach przy stacjach paliw, 
wdrażające „Nowy Ekonomiczny Program Partnerski AV DYSTRYBUCJA XXI 
wieku” (w skrócie „AV NEPP XXI w.”) są milowym krokiem w przyszłość  
i stworzą nową platformę do rozwoju nowej i bardziej zyskownej koncepcji 
sprzedażowej w sklepach przy stacjach paliw.

Program powstał na podstawie naszych ponad 20-letnich doświadczeń  
w dostawach towarów do sklepów przy stacjach paliw.

Pracowaliśmy i pracujemy nadal (przez ponad 20 lat) dla praktycznie 
wszystkich stacji paliw oraz każdej sieci stacji paliw obecnych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zarówno dla pojedynczego stacyjnika, jak i dla największych sieci stacji 
paliw obecnych w Polsce zawsze stosowaliśmy te same standardy  
i najwyższą jakość usług.

W „AV NEPP XXI w.” oferujemy m.in.
  planogramy dedykowane dla konkretnej sieci stacji (zapewniające 

zwiększenie marży z przyporządkowanej powierzchni sprzedażowej);
  opiekę nad półką przedstawiciela handlowego  

(powrót z elektronicznych w pełni systemów  
np. EDI do działań bezpośrednio z Klientem);

   szkolenia personelu stacyjnego (bardzo istotny element,  
zwłaszcza dla załóg nowych stacji);

   zarządzanie stanami magazynowymi (element szczególnie  
istotny w okresie jesienno-zimowym).

I wiele innych elementów zawartych w combo do obsługi sklepu przy- 
stacyjnego „AV Dystrybucja NEPP XXI w.).

Szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony sieci stacji paliw cieszy 
się usługa tzw. „Planogramu Aktywnego AV Dystrybucja NEPP XXI wieku”. 
Usługa ta polega na rekonfiguracji dotychczasowego planogramu sieciowego 
według zasad i analiz „AV NEPP XXI w.).

Usługa ta jest możliwa do uzyskania dla sieci stricte jako osobno-płatna  
i wykonana analiza bez działania z dostawami towarów handlowych.

„AV NEPP XXI w.” zawiera także szereg innych, wypracowanych przez 
nasze wieloletnie doświadczenie w dostawach dla sieci stacji paliw, 
elementów – w znaczący sposób zwiększających gros-profit uzyskiwany 
z dedykowanej powierzchni, m.in. możliwość płynnego modelowania 
strumienia dystrybucyjnego na podstawie sygnałów płynących bezpośrednio 
od Klientów oraz wiele innych zasadnych i zweryfikowanych elementów.
„ZWIĘKSZAMY WASZ ZYSK” to hasło podstawowe Programu „Nowy 
Ekonomiczny Program Partnerski AV DYSTRYBUCJA XXI wieku”.

- Rekordowe zwiększenie zysku Klienta uzyskaliśmy u Klienta Naszego 
Dyrektora Handlowego Tomka Nowaka.Zwiększenie sprzedaży z przejętej 
powierzchni sprzedażowej o ponad 100% versus poprzedni dostawca 
korzystający z tej samej powierzchni!. Po sprawdzeniu wyników z ubiegłego 
roku (test na jednym sklepie) przejęliśmy do obsługi całą sieć.Żywię głębokie 
przekonanie, iż nasze działania wytyczą właściwy kierunek rozwoju rynku 
dostaw dla sklepów przy stacjach paliw XXI wieku.

z wyrazami szacunku
Damian Szczędzina

Prezes Zarządu/ CEO, AV Dystrybucja Sp. z o.o.

„ZWIĘKSZAMY WASZ ZYSK”
– to hasło podstawowe Programu  
„AV Dystrybucja NEPP XXI wieku”.

Dzień Dobry!

R E K L A M A  P Ł A T N A
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STREFA  
MYJNI

AICS Marek Nasiłowski

ul. Dzieci Warszawy 11/15; 02-495 Warszawa 
tel. 508 294 394 
info@aics.pl; www.aics.pl

ALBERICI Sp. z o.o.

ul. Bielska 105; 09-400 Płock
tel. 24 268 99 33
info@alberici.pl; www.alberici.pl 

Alberici specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji systemów płatności au-
tomatycznej i związanych z nimi akcesoriów, tj.: 
• elektroniczne wrzutniki monet • czytniki banknotów • system płatności bezgotówkowej  
• systemy startowe do myjni bramowych • panele sterujące do myjni wysokociśnieniowych 
• rozmieniarki monet/banknotów • systemy aktywacji.

Alberici specializes in designing, manufacturing and distributing automatic payment systems, 
and their relevant accessories, such as:
• electronic coin validators • banknote acceptors • cashless payment systems • starters for 
portal carwashes • starters for highpressure carwashes • change machines • activation systems.

AMB-TECH

ul. Natolin 56 C; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 501 501 200
biuro@amb-tech.pl; www.amb-tech.pl

AMB-TECH wprowadza na polski rynek najnowszej generacji myjnie samochodowe.  Automatyczna 
Myjnia Bezdotykowa AVALON to połączenie bezpiecznego mycia bezdotykowego z wygodą 
myjni automatycznej bez ryzyka uszkodzenia lakieru, lusterek, wycieraczek i innych elementów 
samochodu podczas mycia.  AMB-TECH jest wyłącznym dystrybutorem firmy ALTUR – jednego  
z największych włoskich producentów chemii dla myjni samochodowych i pielęgnacji samochodów.

AMB-TECH introduces the latest generation of car washes to the Polish market.  Automatic 
Touch Free System AVALON is a combination of safe non-contact cleaning with the convenience 
of an automatic car wash without the risk of damage to the paint, mirrors, wipers and other 
elements of the car during washing.  AMB-TECH is the exclusive distributor of ALTUR – one 
of the largest Italian manufacturers of chemicals for car washes and car care.
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A.M.G.

ul. Jerzmanowskiego 14; 30-836 Kraków 
tel. +48 604 399 669 
biuro@pucpuc.eu; www.pucpuc.eu 

BARON RICHARD Sp. z o.o.

ul. Hemara 5; 05-500 Piaseczno
tel. 609 480 078
www.easysprayer.pl 

BKF Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 22; 72-002 Dołuje 
tel. +48 91 8147 104 
biuro@bkf.pl; www.bkfmyjnie.pl

BKF Myjnie to największy polski producent myjni bezdotykowych. Do tej pory wyprodukowaliśmy 
ponad 1600 myjni samoobsługowych, które rozmieszczone są na terenie 21 krajów Europy 
i Azji. Elementem wyróżniającym BKF Myjnie jest możliwość indywidualnego dopasowania 
wyglądu myjni oraz wyboru najbardziej optymalnych dla danej lokalizacji systemów dodatkowych. 
Jedną z ważniejszych naszych innowacji jest system do zdalnego zarządzania myjnią przez 
internet Carwash Manager.

BKF Myjnie is the largest Polish manufacturer of self-service car washes. So far, we have produced 
over 1,600 self-service car washes, which are located in 21 countries of Europe and Asia. The 
distinctive element of BKF Carwash is also the possibility of individual adjustment of the car wash 
appearance and selection of the most optimal additional systems for a given location. One of 
our most important innovations is Carwash Manager, a remote carwash management system.

T4
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F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska

ul. Rzeźnicza 1; 28-136 Nowy Kroczyn

tel. 603 604 651

www.casinowash.pl

CORRIMEX

ul. Ogrodowa 11; 05-092 Łomianki

tel. 22 751 78 96

info@corrimex.pl; www.corrimex.pl 

Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.K.

Al. Wojska Polskiego 2 c; 68-800 Kalisz

tel. 62 760 07 00

drmarcus@dr-marcus.com; www.dr-marcus.pl 
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EASY-WASH Marek Skwierczyński

ul. Giełdowa 16; 64-920 Piła

tel. 673 491 530

biuro@easy-wash.pl; www.easy-wash.pl 

EHRLE Sp. z o.o.

Warzymice 45; 72- 005 Przecław

tel. +48 91 814 55 55; fax +48 91 814 55 60

info@ehrle.pl; www.ehrle.pl

Na przestrzeni lat firma EHRLE stała się jednym z czołowych dostawców myjni. Od początku 
istnienia EHRLE opiera działalność o innowacyjne technologie, wizjonerskie pomysły oraz 
doskonałą obsługę. Nasze produkty odznaczają się ponadprzeciętną jakością, przekonują 
nowoczesnym designem, wyjątkowo długą żywotnością, a także wydajnością ekonomiczną. Ciągłe 
wprowadzanie do oferty nowych urządzeń i stały rozwój istniejących maszyn to wyznaczniki 
bardzo wysokich standardów produkcyjnych, które warunkują światowy sukces marki EHRLE. 
Filarami sukcesu produkcyjnego są niewątpliwie najnowocześniejsza linia produkcyjna oraz 
bardzo precyzyjna i uważna kontrola komputerowa każdego urządzenia opuszczającego 
fabrykę EHRLE. W 2004 r. powstał polski oddział EHRLE w Szczecinie.  Aktualnie Centrala 
firmy znajduje się w podszczecińskich Warzymicach, gdzie poza kompleksem biur znajduje 
się także przestronny, funkcjonalny skład fabryczny części oraz Centrum Zarządzania.

EHRLE has now become one of the world‘s leading providers of innovative solutions in 
cleaning technology and vehicle washing. Ever since its foundation, EHRLE has been relying 
on fully developed technology, innovative ideas, best possible quality and perfect service. 
EHRLE products are characterized by their above-average product quality and technology 
and convince with their modern design, high quality materials, extremely long service life and 
economic efficiency. Due to constant new product developments and further development 
of existing products the way us paved for extremely high manufacturing standards which are 
a prerequisite for the global success of EHRLE products. One of the basic preconditions was 
the introduction of modern assembly line production as well as careful permanent material 
testing and final inspection by means of test computers. In 2004 the polish department of 
EHRLE was builed in Szczecin. Currently the Head Office of EHRLE in Poland is located in 
Warzymice (next to Szczecin), where besides the complex of offices is also a spacious spare 
parts warehouse and management center.
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EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o., Sp.K

ul. Piłsudskiego 143; 92-236 Łódź

tel. 42 674 76 00

biuro@euro-ekol.com.pl; www.euro-ekol.com.pl 

Green Steam 

ul. Krakowska 106, Dojazdów; 32-010 Luborzyca

tel. 662 408 561

adam.szarwilo@greensteam.pl; www.inwestujwmyjnie.pl 

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140; 31-346 Kraków 
tel. 801 811 234; fax 12 63 97 111 
biuro@pl.kaercher.com; www.karcher.pl 
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Kenotek by CID LINES

ul. Świerkowa 20; 64-320 Niepruszewo

tel. +48 61 896 81 90; fax +48 61 896 81 93

biuro@cidlines.pl; www.kenotek.eu

Kenotek:  Create sensation Ideą naszego działania jest profesjonalne podejście, a także kreowanie 
przyszłości. „Create sensation” odnosi się do zmysłów, tworzenia efektu wyjątkowej czystości oraz 
długotrwałej ochrony.  Ciągłe udoskonalanie produktów, pozwala nam być firmą innowacyjną na 
rynku.  Słuchając naszych klientów oraz znając rynek wprowadzamy rozwiązania dostosowane 
do ich potrzeb co przekłada się na ciągły rozwój naszych partnerów na całym świecie.

Creating that clean, new, protective sensation at every wash is the very core of our profession. 
As a trusted partner for vehicle care and transport professionals we create a complete and 
userfriendly concept to help them offer a high quality program to their end-customers. Premium 
quality products backed by far reaching service and continuous support create a sensational 
return on investment for our partners worldwide.

KIMICAR Polska Sp. z o.o.

ul. Horodelska 22; 85-150 Bydgoszcz

tel. 662 80 75 17

info@kimicarpolska.pl; www.kimicarpolska.pl

Włoska firma Kimicar od 40 lat jest światowym liderem w produkcji profesjonalnych środków chemicznych w sektorach 
Auto, Industria, HoReCa oraz morskim. Obecnie uważana za jedną z czołowych firm w tej branży na świecie. Dzięki 
ciągłym badaniom laboratoryjnym i nowej technologii firma Kimicar opracowała środki o wysokiej jakości, biorąc pod 
uwagę przede wszystkim ochronę środowiska. Dzisiaj jej polski oddział – Kimicar Polska, dzięki szerokiej gamie produktów 
rozwiąże wszystkie problemy związane z czyszczeniem wszelkiego rodzaju zabrudzenia, nawet najtrudniejszego. Dla 
stacji paliw firma Kimicar przedstawi produkty przeznaczone do każdego rodzaju myjni samochodowych

The Italian company Kimicar has been a global leader in the production of professional chemicals in the Auto, Industria, 
Ho.Re.Ca and maritime sectors for 40 years. Currently regarded as one of the leading companies in this industry in 
the world. Through continuous laboratory research and new technology, Kimicar has developed high-quality measures, 
primarily in the protection of the environment. Today, the Polish branch - Kimicar Polska, thanks to a wide range of 
products will solve all problems related to cleaning all types of dirt, even the most difficult ones. For the Petrol Station, 
Kimicar will present products for each type of Car Washes.

PETRONOVA Sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35; 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 73 72 980; fax 62 73 72 985 
biuro@petronova.pl; www.petronova.pl 
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SENA E. i N. Grządka Sp.j.

ul. Ptasia 42 A; 26-600 Radom

tel. 48 366 5710; fax 48 366 57 32

biuro@sena.com.pl; www.sena.com.pl 

Superoperator

ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa

tel. +35 84 0520 8452

ari.alander@superoperartor.com; www.superoperator.com

SUPEROPERATOR: CYFROWA MYJNIA SAMOCHODOWA Superoperator to działająca 
na całym świecie firma, odpowiadająca za cyfrową platformę do pielęgnacji samochodów. 
Służy ona do poprawienia niskiego wykorzystania przepustowości myjni samochodowych 
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Nasz pakiet do cyfryzacji zawiera wszystko, 
czego potrzebujesz, by unowocześnić tradycyjny biznes.

DIGITAL CAR WASH Superoperator is a globally operating technology company running 
a digital car care platform. The business concept is to improve the low utilization rate of car 
washes with a new technology. The Superoperator Digitizing package contains everything 
you need to upgrade your traditional car wash into profitable digital business.

SULTOF Sp. z o.o.

ul. Inflancka 15/28; 00-189 Warszawa

tel. +48 22 853 71 18; fax +48 22 857 37 55

sultof@sultof.pl; www.sultof.pl 
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SUZOHAPP POLAND Sp. z o.o.

ul. Składowa 18; 62-023 Gądki

tel. 61 271 60 60

www.suzohapp.com 

Televend/Nayax Polska

ul. Rzeźnicka 2c/44; 80-822 Gdańsk

tel. 662 17 66 77

info@televend.pl; www.televend.pl 

TSG Polska Sp. z o.o.

ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk 
tel. 58 343 21 71 
biuro@tokheimservices.pl; www.tsg-solutions.com.pl 
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WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73; 00-833 Warszawa

tel. 782 402 999

biuro@washtec.de; www.washtec-polska.pl 

WasherCAR

Lozovskaya 5; 61000 Kharkiv

tel. +38 (098) 311 61 13

info@washercar.com; www.washercar.com
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marketing@paliwa.pl

Największa liczba odbiorców:
• Stacje paliw
• Myjnie
• Dostawcy
• Dystrybutorzy 

wiedza

aspekty prawne

usługi  
dodatkowe

chemia

producenci

odbiorcy

automatyka

serwis inne

inwestycje

Jedyna taka  
publikacja na rynku

Już we wrześniu!  
Nie przegap!

ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ I ZYSKI, 
zamów publikację!
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ADAST POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wspólna 9; 45-837 Opole
tel. +48 603 404 026, +48 730 88 95 56
adast@adastpolska.pl; www.adastpolska.pl

AICS Marek Nasiłowski

ul. Dzieci Warszawy 11/15; 02-495 Warszawa
tel. 508 294 394
info@aics.pl; www.aics.pl

ALBERICI Sp. z o.o.

ul. Bielska 105; 09-400 Płock
tel. 24 268 99 33
info@alberici.pl; www.alberici.pl

Alberici specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji systemów płatności au-
tomatycznej i związanych z nimi akcesoriów, tj.: 
• elektroniczne wrzutniki monet • czytniki banknotów • system płatności bezgotówkowej  
• systemy startowe do myjni bramowych • panele sterujące do myjni wysokociśnieniowych 
• rozmieniarki monet/banknotów • systemy aktywacji.

Alberici specializes in designing, manufacturing and distributing automatic payment systems, 
and their relevant accessories, such as:
• electronic coin validators • banknote acceptors • cashless payment systems • starters for 
portal carwashes • starters for highpressure carwashes • change machines • activation systems.

SPIS ALFABETYCZNY  ALPHABETICAL INDEX
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AKALA FARAONE Sp. z o.o.

ul. Prosta 32; 72-100 Goleniów, Łozienica

tel. 91 579 03 90

info@faraone.pl; www.faraone.pl

ANIGER Sp. z o.o.

ul. Nowa 10A; 63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 738 51 33

aniger@aniger.pl; www.aniger.pl

AMB-TECH

ul. Natolin 56 C; 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. +48 501 501 200 

biuro@amb-tech.pl; www.amb-tech.pl

AMB-TECH wprowadza na polski rynek najnowszej generacji myjnie samochodowe. Auto-
matyczna Myjnia Bezdotykowa AVALON to połączenie bezpiecznego mycia bezdotykowego 
z wygodą myjni automatycznej bez ryzyka uszkodzenia lakieru, lusterek, wycieraczek i innych 
elementów samochodu podczas mycia. AMB-TECH jest wyłącznym dystrybutorem firmy 
ALTUR – jednego z największych włoskich producentów chemii dla myjni samochodowych 
i pielęgnacji samochodów.

AMB-TECH introduces the latest generation of car washes to the Polish market. Automatic 
Touch Free System AVALON is a combination of safe non-contact cleaning with the convenience 
of an automatic car wash without the risk of damage to the paint, mirrors, wipers and other 
elements of the car during washing. AMB-TECH is the exclusive distributor of ALTUR – one 
of the largest Italian manufacturers of chemicals for car washes and car care.

Indeks alfabetyczny Wystawców 
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A.M.G.

ul. Jerzmanowskiego 14; 30-836 Kraków

tel. +48 604 399 669

biuro@pucpuc.eu; www.pucpuc.eu

AVIA

ul. Poniatowskiego 2; 03-901 Warszawa

tel. 22 830 70 70; fax 22 826 08 40

www.aviapolska.pl

Markę AVIA w Polsce reprezentuje spółka UNIMOT S.A., która jest niezależnym importerem paliw 
ciekłych i gazowych. UNIMOT S.A. jest członkiem stowarzyszenia AVIA International – skupiającego 
ponad 3100 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma UNIMOT rozwija w Polsce sieć stacji paliw 
oraz sprzedaje pozostałe produkty i usługi ze swojej oferty.

The AVIA brand in Poland is represented by UNIMOT S.A. – an independent importer of liquid and 
gas fuels in Poland. UNIMOT S.A. is a member of AVIA International – an association of over 3100 
petrol stations in Europe. Under the AVIA brand, UNIMOT develops a network of petrol stations in 
Poland and sells other products and services from its offer.

AV DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

ul. Dulęby 7; 40-833 Katowice

tel. 32 254 56 42; fax 32 254 58 96

partner@avdystrybucja.pl; www.avdystrybucja.pl
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BARON RICHARD Sp. z o.o.

ul. Hemara 5; 05-500 Piaseczno

tel. 609 480 078

www.easysprayer.pl

BP Europa SE

ul. Jasnogórska 1; 35-358 Kraków

tel. 12 619 12 00; fax 12 619 12 05

www.bp.pl

BCCN/ FIFO Europe

Avenue de l’emeraude 41/1; 1030 Brussels

tel. +32 2 779 38 36; fax +32 2 772 94 34

info@fifoeurope.com; www.fifoeurope.com

FIFO Wireless jest rodzinną firmą z siedzibą w Miami. FIFO Wireless ewoluował od lokalnej 
firmy sprzedającej i obsługującej stacje benzynowe i sklepy z ograniczoną różnorodnością ak-
cesoriów do telefonów komórkowych do globalnego dostawcy szerokiej gamy nowoczesnych 
akcesoriów mobilnych. Produkty FIFO można znaleźć w ponad 40 000 punktów sprzedaży 
detalicznej w Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico, a także w 20 krajach na całym świecie.

FIFO Wireless is a family owned and operated company headquartered in Miami. FIFO wireless 
has evolved from a local business selling and servicing gas stations and convenience stores 
with a limited variety of cell phone accessories to a global provider of a wide variety of state 
of the art mobile accessories. FIFO products can be found in over 40,000 retail outlets across 
the United States and Puerto Rico as well as 20 countries around the globe.
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BKF Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 22; 72-002 Dołuje

tel. +48 91 8147 104

biuro@bkf.pl; www.bkfmyjnie.pl

BKF Myjnie to największy polski producent myjni bezdotykowych. Do tej pory wyprodukowaliśmy 
ponad 1600 myjni samoobsługowych, które rozmieszczone są na terenie 21 krajów Europy i Azji. 
Elementem wyróżniającym BKF Myjnie jest możliwość indywidualnego dopasowania wyglądu myjni 
oraz wyboru najbardziej optymalnych dla danej lokalizacji systemów dodatkowych. Jedną z ważniej-
szych naszych innowacji jest system do zdalnego zarządzania myjnią przez internet Carwash Manager.

BKF Myjnie is the largest Polish manufacturer of self-service car washes. So far, we have produced 
over 1,600 self-service car washes, which are located in 21 countries of Europe and Asia. The 
distinctive element of BKF Carwash is also the possibility of individual adjustment of the car wash 
appearance and selection of the most optimal additional systems for a given location. One of our 
most important innovations is Carwash Manager, a remote carwash management system.

Bio Planet S.A.

Wilkowa Wieś 7; 05-084 Leszno 

tel. 22 725 76 94 

info@bioplanet.pl; www.bioplanet.pl

Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. 
Firma od 2006 r. oferuje certyfikowane produkty ekologiczne. W ofercie posiada ponad 4000 
produktów, które zaspokajają potrzeby rosnącej liczby Klientów zainteresowanych żywnością bio. 
Firma posiada certyfikat dla żywności ekologicznej oraz BRC.

Bio Planet is a leader on the Polish market in the production and distribution of organic food. The 
company has been offering certified organic products since 2006. The offer has over 4,000 products 
that meet the needs of a growing number of customers interested in bio food. The company is 
certified for organic food and BRC.

BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5; 05-860 Płochocin 

tel. 22 722 56 26; fax 22 722 51 97 

infopl.bsr@brugg.com; www.brugg.pl
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ORLEN Budonaft Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1C; 34-600 Limanowa

tel. +48 18 337 17 16

generalne.wykonawstwo@budonaft.com.pl; konstrukcje@budonaft.com.pl;  

produkcja@budonaft.com.pl

Główne obszary działalności to: 1.Kompleksowe wykonawstwo stacji paliw, realizacja nowych stacji 
paliw oraz modernizacja już istniejących. 2. Wykonawstwo montaż i naprawy wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych hal produkcyjnych.

The main areas of activity are: 1. Complete execution of petrol stations, implementation of new fuel 
stations and modernization of existing ones. 2. Execution of assembly and repair of large-size steel 
structures in production halls.

Carrefour Polska Sp. z o.o.

ul. Targowa 72; 03-734 Warszawa 

www.carrefour.com

Carrefour Polska od lat dynamicznie inwestuje w rozwój franczyzy. Najnowszym z konceptów 
franczyzowych Carrefour jest wprowadzony we wrześniu 2018 r. Carrefour Express Convenience  
z pomarańczowym logo, przeznaczony dla właścicieli stacji paliw. Ten nowy koncept łączy największe 
atuty osiedlowego sklepu spożywczego i sklepu na stacji paliw.

For years, Carrefour Poland has been dynamically investing in the development of its franchise. The 
latest concept is introduced in September 2018 Carrefour Express Convenience store with an orange 
logo, designed for petrol stations owners. This new concept combines the greatest advantages of  
a local grocery store and a petrol station store.

F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska

ul. Rzeźnicza 1; 28-136 Nowy Kroczyn 

tel. 603 604 651 

www.casinowash.pl
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CGH Polska Sp. z o.o.

ul. Srebrna 39; 85-461 Bydgoszcz

tel. 52 370 66 73, fax 52 370 66 63

www.cgh.com.pl

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 86; 02-603 Warszawa

tel. +48 22 564 00 00

circlek.polska@circlekeurope.com; www.circlek.pl

CLIPPER Polska

ul. Ignatki 40/1; 16-001 Kleosin 

tel. 691 230 741 

kontakt@clipperpolska.pl; www.clipperpolska.pl
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CORRIMEX

ul. Ogrodowa 11; 05-092 Łomianki

tel. 22 751 78 96

info@corrimex.pl; www.corrimex.pl

Control Systems

ul. Południowa 72 A; 62-005 Promnice

tel. 697 888 397

bok@controlsystems.pl; www.controlsystems.pl

COSTA EXPRESS

ul. Chłodna 52; 00-872 Warszawa 
tel. 22 332 79 00 
www.costacoffee.pl
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COLUMBUS Energy S.A.

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13; 31-234 Kraków

tel. 12 307 30 90

biuro@columbusenergy.pl; www.columbusenergy.pl

Columbus Energy to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych 
dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Jako Lider koordynuje całokształt procesu wdrażania 
nowej, efektywnej metody pozyskiwania energii ze słońca - począwszy od audytu energetycznego, 
poprzez projekt, finansowanie, montaż oraz monitoring i optymalizację funkcjonowania domowych 
i biznesowych instalacji fotowoltaicznych.

Columbus Energy is a company offering comprehensive services in the field of photovoltaic so-
lutions for individual and business customers. As the Leader, he coordinates the whole process of 
implementing a new, effective method of obtaining energy from the sun - starting from an energy 
audit, through design, financing, assembly, monitoring and optimization of the functioning of home 
and business solar installations.

Fundacja Green Fuel/cng.auto.pl

ul. Jagiellońska 55; 03-149 Warszawa 

biuro@cng.auto.pl; www.cng.auto.pl

Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.K.

Al. Wojska Polskiego 2 c; 68-800 Kalisz

tel. 62 760 07 00

drmarcus@dr-marcus.com; www.dr-marcus.pl
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DPR Corporation Sp. z o.o.

ul. Estrady 70 D; 01-932 Warszawa

tel. 570 417 444

sales@dprpower.com; www.dprpower.com

DPR CORPORATION specjalizuje się w projektowaniu zewnętrznym stacji paliw i obiektów han-
dlowych. Projektujemy i produkujemy wyświetlacze LED dla wszystkich sektorów biznesu. 1. Stele 
stacji paliw i oprogramowania. 2. Ekrany LED. 3. Wyświetlacze cen dla stacji paliw. 4. Tablice wyników 
sportowych i programy sędziowania. 5. Kioski multimedialne i stoły z ekranem dotykowym 32, 43, 
55, 65, 75, 86, 98 cali.

Corporation DNR specializes in the external design of petrol stations and retail facilities. The development 
of electronics, LED solutions and software for commerce, advertising and marketing. 1. Petrol Station 
steles and software. 2. LED screens. 3. Price Displays for Petrol Stations. 4. Sports scoreboards and 
refereeing programs 5. Multimedia kiosks and TouchScreen tables of 32, 43, 55, 65, 75, 86, 98 inches.

DLG Sp. z o.o.

ul. Leśna 5; 70-895 Załom

tel. 91 482 93 96; fax 91 482 93 96

biuro@e-dlg.pl; www.e-dlg.pl

DE SOTO Sp. z o.o.

ul. Ficowskiego 15; 01-747 Warszawa

tel. 22 663 85 10

desoto@desoto.pl; www.desoto.pl
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EASY-WASH Marek Skwierczyński

ul. Giełdowa 16; 64-920 Piła

tel. 673 491 530

biuro@easy-wash.pl; www.easy-wash.pl

EHRLE Sp. z o.o.

Warzymice 45; 72- 005 Przecław

tel. +48 91 814 55 55; fax +48 91 814 55 60

info@ehrle.pl; www.ehrle.pl

Na przestrzeni lat firma EHRLE stała się jednym z czołowych dostawców myjni. Od początku istnienia 
EHRLE opiera działalność o innowacyjne technologie, wizjonerskie pomysły oraz doskonałą obsługę. 
Nasze produkty odznaczają się ponadprzeciętną jakością, przekonują nowoczesnym designem, 
wyjątkowo długą żywotnością, a także wydajnością ekonomiczną. Ciągłe wprowadzanie do oferty 
nowych urządzeń i stały rozwój istniejących maszyn to wyznaczniki bardzo wysokich standardów 
produkcyjnych, które warunkują światowy sukces marki EHRLE. Filarami sukcesu produkcyjnego 
są niewątpliwie najnowocześniejsza linia produkcyjna oraz bardzo precyzyjna i uważna kontrola 
komputerowa każdego urządzenia opuszczającego fabrykę EHRLE. W 2004 r. powstał polski od-
dział EHRLE w Szczecinie.  Aktualnie Centrala firmy znajduje się w podszczecińskich Warzymicach, 
gdzie poza kompleksem biur znajduje się także przestronny, funkcjonalny skład fabryczny części 
oraz Centrum Zarządzania.

EHRLE has now become one of the world‘s leading providers of innovative solutions in cleaning 
technology and vehicle washing. Ever since its foundation, EHRLE has been relying on fully de-
veloped technology, innovative ideas, best possible quality and perfect service. EHRLE products 
are characterized by their above-average product quality and technology and convince with their 
modern design, high quality materials, extremely long service life and economic efficiency. Due to 
constant new product developments and further development of existing products the way us 
paved for extremely high manufacturing standards which are a prerequisite for the global success 
of EHRLE products. One of the basic preconditions was the introduction of modern assembly 
line production as well as careful permanent material testing and final inspection by means of test 
computers. In 2004 the polish department of EHRLE was builed in Szczecin. Currently the Head 
Office of EHRLE in Poland is located in Warzymice (next to Szczecin), where besides the complex 
of offices is also a spacious spare parts warehouse and management center.
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ELZAB S.A.

ul. Elzab 1; 41-813 Zabrze

tel. 32 272 20 21; fax 32 272 25 83

lukasz.stanek@elzab.pl; www.elzab.pl

Elta Polska

ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 20 a; 44-300 Żywiec 

tel. 33 475 49 00 

info@eltapolska.pl; www.eltapolska.pl

Emerson Process Management Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2 A; 02-678 Warszawa

tel. +48 22 45 100/200

info.pl@emerson.com; www.emerson.com/pl-pl

Emerson Process Management – oferujemy nowoczesne produkty i rozwiązania oraz szeroką gamę usług w dzie- 
dzinie zarządzania projektami dla wielu gałęzi przemysłu. Należymy do największych na świecie producentów apa-
ratury kontrolno-pomiarowej, zaworów regulacyjnych, odcinających i systemów sterowania. Nasze marki, takie jak: 
Ovation, Rosemount®, Fisher®, Vanessa, MicroMotion® czy DeltaV są znane i cenione na całym świecie. Oferujemy 
m.in.: • inteligentne bezprzewodowe rozwiązania do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu – Smart 
Wireless, • zawory regulacyjne i odcinające, • systemy sterowania, • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, • szkolenia.

Emerson Process Management – our offer includes state-of-the-art products and solutions as well as extensive range 
of project management services for numerous industries. We are one of global leaders in manufacturing of control 
and measurement instruments, control valves, shut-off valves and control systems. Our brands, such as Ovation, 
Rosemount®, Fisher®, Vanessa, MicroMotion®, DeltaV or Mobrey®, are well known and highly valued internatio-
nally. Our offer includes, but is not limited to: • smart wireless pressure, temperature, level and flow measurement 
solutions – Smart Wireless; • pressure regulators; • control systems; • warranty and post-warranty service; • training.
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EMGAZ Sp. z o.o.

ul. Stawowa 71; 43-400 Cieszyn

info@emgaz.com.pl; www.emgaz.com.pl

EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o., Sp.K

ul. Piłsudskiego 143; 92-236 Łódź

tel. 42 674 76 00

biuro@euro-ekol.com.pl; www.euro-ekol.com.pl

E100PRO

ul. Pory 78/9; 02-757 Warszawa

tel. +48 535 426 893

info@e100pro.com; www. e100pro.com

E100PRO to platforma processingowa stworzona z myślą o właścicielach stacji paliw, by pomóc im 
przyciągnąć klientów B2B i rozszerzyć zakres usług. Rozwiązanie umożliwia m.in. wydawanie kart 
paliwowych pod własną marką i akceptację innych kart, automatyzację płatności, monitorowanie 
transakcji online i ustanawianie limitów czy generowanie raportów.

E100PRO is a processing platform developed for the managers of petrol stations aimed at helping 
them attract B2B customers and expand their range of services. The solution enables issuing 
brand fuel cards and accepting other cards, automating payments, monitoring transactions online, 
generating reports and applying restrictions.
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FANEX

Radonice 5 A; 05-870 Radonice

tel. 22 471 04 44; fax 22 725 30 94

bozena.sajnog@fanex.pl; www.fanex.pl

GIA Polska Sp. z o.o.

u. Limbowa 16; 80-175 Gdańsk 

tel. 58 553 36 11 

biuro@giatech.pl

Gilbarco Veeder-Root Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 31 A; 01-377 Warszawa

tel. 605 22 20 18

sale.pl@gilbarco.com; www.gilbarco.com
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Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25; SE-421 32 Vastra Frolunda, Szwecja
tel. +48 22 307 14 58
biuro@glasdon.com; www.glasdon.com

GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.

ul. Traugutta 126; 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. +48 62 735 84 08; fax +48 62 735 84 09 
gok@gok.pl; www.gok.pl

Firma GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. powstała w 2003 r. jako polski oddział niemieckiej firmy GOK 
Regler und Armaturen GmbH & Co. KG. Oprócz produktów własnych naszą ofertę uzupełniają najwyższej jakości 
produkty naszych partnerów. Obecnie oferujemy: mechaniczne i elektroniczne zawory antyprzepełnieniowe do 
zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych; systemy telemetrii do wszystkich typów zbiorników; armatura zbior-
ników LPG; reduktory gazu; systemy detekcji wycieków ze zbiorników dwupłaszczowych; systemy sterowania pracą 
cystern wraz z systemem zabezpieczenia „dead man”; parowniki gazowe, wodne i elektryczne; miksery dla propanu; 
elektrozawory oraz detekcje wycieków gazu.

GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o. o. was founded in 2003 as a Polish branch of a German company GOK 
Regler und Armaturen GmbH & Co.KG. Apart from our own products, our offer is complemented by our partners’ 
highest quality products. Our current offer includes: mechanical and electronic anti-overfilling valves for pressure 
and pressureless vessels; telemetry systems for all types of vessels; fittings for LPG tanks; gas pressure regulators; leak 
detection systems for double-shell tanks; tanker control systems with a deadman protection system; gas-, water-, and 
electric-powered vaporisers; propane mixers; solenoid valves and gas leak detection systems.

Green Steam

ul. Krakowska 106, Dojazdów; 32-010 Luborzyca

tel. 662 408 561

adam.szarwilo@greensteam.pl; www.inwestujwmyjnie.pl
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GP Battery (Poland) Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 36; 02-220 Warszawa

tel. 22 500 95 00

pl_office@goldpeak.com; pl.gpbatteries.com

HECTRONIC Polska Sp. z o.o.

ul. Bór 164; 42-200 Częstochowa 

tel. 34 369 73 73; fax 34 371 11 17 

biuro@hectronic.pl; www.hectronic.pl

H.H. i D. Janusz Malczyk

ul. Juhasów 41; 04-784 Warszawa

tel. 667 153 919

info@malczyk.pl; www.freshsandwich.pl
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JAAS Jakub Spychała

ul. Łęczycka 57/A; 62-051 Wiry

tel. 660 463 548

biuro@jaas-kontenery.pl; www.jaas-kontenery.pl

Firma JAAS świadczy usługi w zakresie doradztwa, sprzedaży oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
urządzeń do przechowywania oraz wewnętrznej dystrybucji AdBlue i płynu do spryskiwaczy. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom rynku oferujemy kompleksową obsługę stacji paliw, myjni bezdotykowych, serwisów 
samochodowych oraz zajezdni autobusowych.

JAAS provides consulting, sales and warranty and post-warranty services for storage devices as well as 
internal distribution of AdBlue and windscreen liquid. In order to meet the requirements of the market, 
we offer comprehensive service for fuel stations, contactless car washes, car services and bus depots.

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140; 31-346 Kraków

tel. 801 811 234; fax 12 63 97 111

biuro@pl.kaercher.com; www.karcher.pl

Kenotek by CID LINES

ul. Świerkowa 20; 64-320 Niepruszewo 

tel. +48 61 896 81 90; fax +48 61 896 81 93 

biuro@cidlines.pl; www.kenotek.eu

Kenotek: Create sensation – ideą naszego działania jest profesjonalne podejście, a także kreowanie 
przyszłości. „Create sensation” odnosi się do zmysłów, tworzenia efektu wyjątkowej czystości oraz 
długotrwałej ochrony. Ciągłe udoskonalanie produktów, pozwala nam być firmą innowacyjną na 
rynku. Słuchając naszych klientów oraz znając rynek, wprowadzamy rozwiązania dostosowane do 
ich potrzeb, co przekłada się na ciągły rozwój naszych partnerów na całym świecie.

Creating that clean, new, protective sensation at every wash is the very core of our profession. As 
a trusted partner for vehicle care and transport professionals we create a complete and userfrien-
dly concept to help them offer a high quality program to their end-customers. Premium quality 
products backed by far reaching service and continuous support create a sensational return on 
investment for our partners worldwide.
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KIMICAR Polska Sp. z o.o.

ul. Horodelska 22; 85-150 Bydgoszcz

tel. 662 807 517

info@kimicarpolska.pl; www.kimicarpolska.pl

Włoska firma Kimicar od 40 lat jest światowym liderem w produkcji profesjonalnych środków chemicznych w sektorach 
Auto, Industria, HoReCa oraz morskim. Obecnie uważana za jedną z czołowych firm w tej branży na świecie. Dzięki ciągłym 
badaniom laboratoryjnym i nowej technologii firma Kimicar opracowała środki o wysokiej jakości, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim ochronę środowiska. Dzisiaj jej polski oddział – Kimicar Polska, dzięki szerokiej gamie produktów rozwiąże wszystkie 
problemy związane z czyszczeniem wszelkiego rodzaju zabrudzenia, nawet najtrudniejszego. Dla stacji paliw firma Kimicar 
przedstawi produkty przeznaczone do każdego rodzaju myjni samochodowych

The Italian company Kimicar has been a global leader in the production of professional chemicals in the Auto, Industria, Ho.Re.
Ca and maritime sectors for 40 years. Currently regarded as one of the leading companies in this industry in the world. 
Through continuous laboratory research and new technology, Kimicar has developed high-quality measures, primarily in the 
protection of the environment. Today, the Polish branch – Kimicar Polska, thanks to a wide range of products will solve all 
problems related to cleaning all types of dirt, even the most difficult ones. For the Petrol Station, Kimicar will present products 
for each type of Car Washes.

Kingspan Environmental Sp. z o.o.

ul. Topolowa 5; 62-090 Rokietnica

tel. +48 61 814 44 00

zbiorniki@kingspan.pl; www.kingspanenergymanagement.com

Kingspan Environmental Sp. z o.o. od ponad 40 lat dostarcza wysokiej jakości produkty skierowane 
do sektora paliwowego. W ofercie firmy znajdują się stacjonarne i mobilne urządzenia do magazyno-
wania i dystrybucji oleju napędowego (FuelMaster®, TruckMaster®) oraz AdBlue® (BlueMaster®, 
BlueTruckMaster®, SlimLine oraz SlimLine Edge).

Kingspan Environmental Sp. z o.o. provides high quality products for the fuel sector. The company offers 
stationary and mobile tanks for the storage and distribution of diesel fuel (FuelMaster®, TruckMaster®) 
and AdBlue® (BlueMaster®, BlueTruckMaster®, SlimLine and SlimLine Edge).

LEAFIELD Environmental

LEAFIELD WAY SN 139UD CORSHAM 

tel. +44(0)1225 816 541; fax +44(0)1225 816 501 

envinfo@leafield-environmental.com; www.leafieldrecycle.com

Leafield Environmental jest wiodącym projektantem i producentem urządzeń do pielęgnacji podwozia, 
pojemników na odpady i trwałych samonośnych tablic informacyjnych, używanych przez największych 
sprzedawców paliw w całej Europie. Firma jest dumna z tego, że jest w stanie produkować produkty 
w odpowiednich kolorach, poprawiając ogólny wygląd i wzmacniając wrażenia wizualne.

Leafield Environmental is a leading designer & manufacturer of forecourt amenity units, waste collec-
tion bins and durable self-standing sign boards used by major fuel retailers across Europe. We pride 
ourselves on being able to produce products in corporate colours, enhancing the overall appearance 
and reinforcing the visual branding experience.
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LIPRO e-Liquid Production Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Aliantów 4; 88-400 Żnin

tel. +48 52 302 18 99

liquid@lipro.pl; www.lipro.pl

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

ul. Elbląska 135; 80-718 Gdańsk

tel./fax +48 58 326 43 00/80

www.lotos.pl

LPG GROUP SRL

VIA RINASCITA 38; 40064 Ozzano Emilia 

tel. +39 34 7765 2090 

export@lpggroup.eu; www.lpggroup.eu
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MERIDA Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 59; 53-015 Wrocław

tel. 71 33 97 888

sekretariat@merida.com.pl; www.merida.com.pl

MOYA SIEĆ STACJI PALIW – ANWIM S.A.

ul. Ordona 1 A; 01-237 Warszawa 

tel. 22 496 00 00; fax 00 496 00 03 

biuro@anwim.pl; www.moyastacja.pl

MOYA to najszybciej rosnąca sieć stacji paliw w Polsce, która w tym roku świętuje dekadę działalności 
na polskim rynku. Założona w 2009 r., należąca do polskiej spółki ANWIM S.A., sieć liczy obecnie ponad 
200 placówek, w tym ponad 30 z nich to stacje własne. Swój dynamiczny rozwój MOYA zawdzięcza 
znajomości rynku paliwowego oraz korzystnym warunkom współpracy z Partnerami.

MOYA is the fastest growing network of petrol stations in Poland, which this year celebrates a decade 
of activity on the Polish market. Network owned by the Polish company ANWIM S.A. currently has 
over 200 branches, of which over 30 are own stations. MOYA owes its dynamic development to its 
knowledge of the fuel market and favorable conditions for cooperation with its Partners.

Meteor CEE Poland S.A.

ul. Bysławska 82/316; 04-993 Warszawa 

tel.+48 728 381 157 

biuro@meteorcee.com; www.meteorcee.hu
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Maciejewski Inwestycje Kreatywne Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 11; 62-006 Kobylnica

tel. 696 666 900; fax 61 895 11 18

biuro@generacjam.pl; www.generacjam.pl

P.P.U.H. Tłocznia Maurer

ul. Zarzecze 1; 33-390 Łącko 
tel. 18 444 64 27; fax 18 444 41 28 

soki@maurer.com.pl; www.maurer.com.pl

MoniTank

Camlica Mah. Anadolu Blv. No 20 L/2 06200 Ankara 

tel. +90(0)312 394 4331; fax + 90(0)312 394 4332 

info@integrityndt.com; www.integrityndt.com
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www.muzyka-bez-zaiks.pl

ul. Przemysłowa 35; 76-200 Słupsk

tel. 58 505 51 22

marketing@muzyka-bez-zaiks.pl; www.muzyka-bez-zaiks.pl

Stanowimy grupę profesjonalistów z branży mediów i nowoczesnych technik komputerowych. Na rynku 
istniejemy od 2008 r. W naszych działaniach wspiera nas blisko 15-letnie doświadczenie w produkcji pro-
gramów muzycznych dla regionalnych komercyjnych stacji radiowych. Posiadamy własne studio produkcji 
reklam i komunikatów. Współpracujemy z wieloma lektorami, których głosy znamy z ogólnopolskich 
reklam radiowych i telewizyjnych. Naszą muzykę słychać w setkach obiektów w Polsce, jak i za granicą.

We are a group of media and modern computer technology professionals. We’ve been on the market 
since 2008. Our work is supported by nearly 15 years of experience in the production of music pro-
grammes for regional commercial radio stations. We have our own news and advertising production 
studio and work with a team of lectors who’s voices are recognised from national radio and tv ads. You 
can hear our music in hundreds of establishments in Poland and abroad.

Merkury S.A.

ul. Sejneńska 16; 15-399 Białystok 
tel. 662 286 643 
kontakt@merkurysa.pl; www.merkurysa.pl

Mestrole Polska Sp. z o.o.

ul. Wygoda 13; 44-240 Żory

tel. +48 662 082 686

mestrole@mestrole.pl; www.mestrole.pl

Mestrole Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi rynku paliwowego  
w kraju i poza granicami. Mestrole Polska Sp. z o.o. jest producentem: • szerokiej gamy odmierzaczy paliw, 
LPG, CNG i AdBlue (także z przepływomierzami masowymi firmy Emerson), • stacji tankowania LPG,  
• kompletnych stacji AdBlue, • kontenerowych stacji paliw, • stanowisk spustu paliw, skrzyni nazbiornikowych 
LPG, skrzyni chlebakowych i nalewczych. Najnowszym wyrobem firmy jest dystrybutor LNG. Oferujemy 
szeroki zakres usług serwisowych dla stacji paliw i LPG.

Mestrole Poland Ltd. operates in the field of comprehensive servicing of the fuel market in Poland and 
abroad. Mestrole Poland Ltd. is a manufacturer of: • a wide range of dispencers for fuel, LPG, CNG and 
AdBlue (also with Emerson mass flowmeters), • refueling LPG stations, • complete AdBlue stations,  
• container filling stations, • fuel discharge boxes and LPG discharge boxes. The latest product of the 
company is the LNG dispencer. We offer a wide range of maintenance services for petrol and LPG stations.
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Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

tel. +48 22 382 79 00

administracja.pl@mbws.com; www.en.mbws.com

NOVASTER Sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35; 63-400 Ostrów Wlkp. 

tel. 62 737 25 52 

novaster@novaster.com.pl; www.novaster.com.pl

Nowoczesna Stacja Paliw

ul. M. Paca 37; 04-386 Warszawa 
tel. 22 333 80 00 
biuro@Pws-promedia.pl; www.promedia.pl
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ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Widełka 869; 36-145 Widełka

tel. 801 805 541, 24 365 72 91

orlenpaliwa@orlen.pl; www.orlenpaliwa.com.pl

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. prowadzi hurtową sprzedaż produktów paliwowych, w tym benzyn, olejów 
napędowych i grzewczych, LPG oraz energii elektrycznej. Jest organizatorem programu monitoringu 
jakości paliw pod nazwą Paliwa BAQ. Odpowiedzialnie prowadzony biznes oraz kompleksowa oferta 
czynią spółkę solidnym partnerem, otwartym na budowanie długofalowych relacji handlowych.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. is a wholesale company of gasolines, diesel fuels, heating oil, LPG and elec-
tricity. The company offers its Partners the fuel quality monitoring program called Paliwa BAQ. The 
reliability and comprehensive offer make ORLEN Paliwa a dependable partner to build long-term 
business relationships.

ORLEN OIL Sp. z o.o.

ul. Opolska 114; 31-323 Kraków 

tel. +48 691 728 315 

kamila.fortuna@orlenoil.pl; www.orlenoil.pl

Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN 
S.A. zajmuje się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych. W ofercie ORLEN OIL 
posiada między innymi: szeroką gamę olejów silnikowych, płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy 
oraz kosmetyki PLATINUM Impact i chemię samochodową.

ORLEN OIL operating as a part of the Capital Group of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. is 
responsible for comprehensive manufacturing and distribution of lubricants. ORLEN OIL offer inc-
ludes: wide range of ORLEN OIL automotive oils, engine coolants, Platinum IMPACT car cosmetics 
and other products.

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7; 09-411 Płock 

tel. 24 256 00 00; fax 24 256 00 00 

orlen@orlen.pl; www.orlen.pl

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw, notowanym w prestiżowych, światowych 
zestawieniach. Koncern prowadzi sprzedaż detaliczną z wykorzystaniem największej w regionie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 nowoczesnych stacji paliw. ORLEN uznawany jest za 
najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł.

PKN ORLEN is a leading player on the fuels markets, listed in prestigious global rankings. The Group 
markets its products through the CEE region’s largest network of over 2,800 modern service stations. 
For the last few years, ORLEN has been recognized as the most valuable brand in Poland, valued 
at PLN 4.7 billion.
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PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Płock

tel. +48 24 266 23 00

pern@pern.pl; www.pern.pl

PETROSTER Sp.j.

ul. B. Leśmiana 2; 30-240 Kraków 

tel. 12 425 26 04 

biuro@petroster.pl; www.petroster.pl

PETROSTER Sp.j. to polski producent wysokiej klasy armatury zabezpieczającej dla rynku paliwo-
wego i przemysłu oraz kompleksowy serwis stacji paliw. Firma założona w 1983 r. ma wieloletnie 
doświadczenie w budowie stacji paliw i obiektów przemysłowych. Firma zajmuje się też m.in. 
kompleksowym serwisem układów VRS oraz rekultywacją (bioremediacją) skażonych gleb i wód.

PETROSTER Sp.j. is a Polish producer of high quality safety devices for the fuel market and industry 
as well as comprehensive service station service. The company was founded in 1983, has many 
years of experience in the construction of service stations and industrial facilities. The company 
deals with the comprehensive service of VRS systems, and cleaning contaminated soils and waters 
by biologicol, ecologic method.

Petroster-Serwis Sp.j.

Cholerzyn 279; 32-060 Liszki 

tel. 509 101 216; fax 12 429 30 90 

biuro@petroster-serwis.pl; www.petroster-serwis.pl

Petroster-Serwis Sp.j. świadczy usługi produkcyjne, montażowe i serwisowe dla branży paliwowej. 
Jesteśmy producentem osprzętu zabezpieczającego, systemów kontrolno-pomiarowych oraz 
dostawcą technologii i wyposażenia stacji paliw. Produkujemy znaną markę systemu pomiarowego 
oraz detekcji wycieków TANK RANGER wraz z szerokim wachlarzem czujników. Serwisujemy  
i naprawiamy stacje paliw.

Petroster-Serwis Sp.j. is major polish producer of ATGs, leak detection systems and industry sen-
sors. We provide comprehensive services for electronic devices: systems measuring the quantity 
of fuel in tanks, the detection of leaks as well as self-operating fueling systems. Our laboratory is 
equipped with a laser interferometer and cooperates with the Polish Central Office of Measures.
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PETRONOVA Sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35; 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 73 72 980; fax 62 73 72 985

biuro@petronova.pl; www.petronova.pl

PetroConsulting Sp. z o.o.

ul. Makowa 16; 86-300 Grudziądz 

tel. 56 46 22 622; fax 56 46 22 622 

biuro@petroconsulting.pl; www.petroconsulting.pl

PetroConsulting – od 14 lat ułatwiamy rozliczać paliwo! Nasze rozwiązania służą oszczędnościom, 
bezpieczeństwu i poprawnym rozliczeniom paliwa w firmie. System PetroMaster to sprzęt i opro-
gramowanie, które powstaje w Polsce i jest efektem polskiej myśli technicznej. www.petroconsulting.
pl – Lider automatyki dla zakładowych stacji paliw ISO 9001-2015

PetroConsulting – since 2005 we have been facilitating the counting of fuel! Our solutions serve 
savings, safety and proper billings of fuel in the company. The PetroMaster system is hardware and 
software that is created in Poland and is the result of Polish technical thought. www.petroconsulting.
pl – Automation leader for internal fuel stations ISO 9001-2015

POSNET POLSKA S.A.

ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa 

tel. 22 868 68 88 

posnet@posnet.com; www.posnet.com
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PORTWEST

Castlebar F 28 FY88 Westport

angela@portwest.co.uk; www.portwest.com

Polska Izba Paliw Płynnych

ul. Słomińskiego 19 lok. 521; 00-195 Warszawa 

tel. 22 637 50 77; fax 22 637 50 77 

izba@paliwa.pl; www.paliwa.pl

Polska Izba Paliw Płynnych została powołana do życia w 1991 r.  przez przedsiębiorców prywatnego 
sektora paliwowego. Zrzesza ok. 300 małych i średnich firm, operujących w różnych segmentach 
rynku paliw płynnych, głównie w handlu detalicznym i hurtowym. Grono członkowskie zasilają 
również dostawcy urządzeń, projektanci i wykonawcy usług dla tego sektora oraz rzeczoznawcy. 
Polska Izba Paliw Płynnych współpracuje z organami administracji państwowej, zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i lokalnym. Działalność statutową Izby wspierają narzędzia komunikacji: „Paliwa 
Płynne”, portal internetowy www.paliwa.pl, ściśle stargetowane newslettery, Międzynarodowe Targi 
STACJA PALIW oraz działalność szkoleniowa.

The Polish Chamber of Liquid Fuels was established in 1991 by private fuel sector entrepreneurs. 
It associates about 300 small and medium-sized companies operating in various segments of 
the liquid fuel market, mainly in retail and wholesale. The membership group is also supplied by 
equipment suppliers, designers and contractors of services for this sector as well as experts. The 
Polish Chamber of Liquid Fuels cooperates with state administration bodies, both at the central 
and local level. The statutory activities of the Chamber are supported by communication tools: 
„Liquid Fuels” monthly, www.paliwa.pl, strictly stroked newsletters, International Fair PETROL 
STATION and training activities.
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PSS-Stacje Benzynowe Service Sp z o.o.

ul. Leśna 8; 83-010 Straszyn

tel./fax +48 58 303 20 19

biuro@pssgdansk.pl

SENA E. i N. Grządka Sp.j.

ul. Ptasia 42 A; 26-600 Radom 

tel. 48 366 57 10; fax 48 366 57 32 

biuro@sena.com.pl; www.sena.com.pl

Subway International B.V.

Jankovcova 1603/47a, 170 00, Praha 7, Czech Republic

Toll Free/ Bezpłatna infolinia: +800 112 40 63

ce_europe_sales@subway.com; www.subway.pl

Subway® reprezentuje świeże, najwyższej jakości sandwicze, przygotowywane w obecności gości 
tak, jak sobie tego życzą. Subway jest największą siecią restauracji szybkiej obsługi pod względem 
liczby lokali. Należą one do franczyzobiorców – są oni cenionym trzonem marki Subway. Korzystają 
ze znanej marki i doświadczonego wsparcia udzielanego przez Subway.

Subway® represents fresh, top-quality sandwiches made in front of customers the way they want. It 
is the largest Quick Service Restaurant chain in the world by total store count. All restaurants belong 
to individual franchise owners who are valued as the core of Subway brand. They profit from the 
brand high profile and sophisticated support.
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SWIMER

ul. Płaska 64; 87-100 Toruń

tel. 56 681 47 22

biuro@swimer.pl; www.swimer.pl

Stalgast Sp. z o.o.

Pl. Konesera 9, Budynek O; 03-736 Warszawa

tel. 801 405 063

stalogast@stalogast.com; www.stalogast.com

Superoperator

ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa 
tel. +35 84 0520 8452 
ari.alander@superoperartor.com; www.superoperator.com

SUPEROPERATOR: CYFROWA MYJNIA SAMOCHODOWA Superoperator to działająca na 
całym świecie firma, odpowiadająca za cyfrową platformę do pielęgnacji samochodów. Służy 
do poprawienia wykorzystania przepustowości myjni samochodowych dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii. Nasz pakiet do cyfryzacji zawiera wszystko, czego potrzebujesz, by 
unowocześnić tradycyjny biznes.

DIGITAL CAR WASH Superoperator is a globally operating technology company running a digital 
car care platform. The business concept is to improve the low utilization rate of car washes with  
a new technology. The Superoperator Digitizing package contains everything you need to upgrade 
your traditional car wash into profitable digital business.
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SULTOF Sp. z o.o.

ul. Inflancka 15/28; 00-189 Warszawa

tel. +48 22 853 71 18; fax +48 22 857 37 55

sultof@sultof.pl; www.sultof.pl

SUZOHAPP POLAND Sp. z o.o.

ul. Składowa 18; 62-023 Gądki 

tel. 61 271 60 60 

www.suzohapp.com

SOLIGRANO

ul. Wrocławska 20; 95-082 Dobroń 

tel. 43 655 51 11; fax 43 655 51 12 

biuro@soligrano.pl; www.soligrano.pl
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Stokota Sp. z o.o.

ul. Niska 2; 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 72 34; fax +48 55 233 48 39

info@stokota.com; www.stokota.com

Technotrade

Acad. Tupoleva str. 17; 04128 Kiev 

tel. +380 44 502 4655; fax +38 044 502 4677 

mail@technotrade.ua; mr@technotrade.ua

Technotrade Ltd to innowacyjna firma, która dostarcza odpowiednie i sprzętowe rozwiązania w za- 
kresie technologii serwisowej i automatyzacji stacji paliw. Firma została założona w 1993 roku i ma 
siedzibę w Kijowie na Ukrainie.

Technotrade Ltd is innovative company which provides soft and hardware solutions in the field of 
service technology and automation of filling stations. Company was founded in 1993 and based 
in Kiyv, Ukraine.

Televend/Nayax Polska

ul. Rzeźnicka 2c/44; 80-822 Gdańsk 

tel. 662 17 66 77 

info@televend.pl; www.televend.pl
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TOP-SERVIS Firma Handlowo-Usługowa S.C.

ul. Czereśniowa 60; 21-007 Mełgiew Krępiec

tel. 601 312 900

biuro@top-servis.eu; www.czy-sty.pl

GRUPA AZOTY Transtech Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 1; 72-010 Police 
tel. 91 317 39 59; fax 91 317 43 43 
zfilip@transtech.pl; www.transtech.pl

TOTAL Polska Sp. z o.o.

AL. Jana Pawła II 80; 00-175 Warszawa

tel. +48 22 481 94 00

sm.pl_info@total.com; www.total.com.pl

Spółka Total Polska w 2014 r. weszła na detaliczny rynek sprzedaży paliw, otwierając pierwsze stacje działające na zasadzie fran-
czyzy. Korzystając z międzynarodowych doświadczeń francuskiego koncernu, Total Polska proponuje partnerom kompleksową 
ofertę. W jej skład wchodzą m.in. wysokiej jakości paliwa premium Excellium, obsługa międzynarodowych kart paliwowych 
(Total Card i Eurotrafic) oraz profesjonalnie opracowane koncepty w sprzedaży detalicznej. Pause Café ze świeżymi lokalnymi 
potrawami i gorącymi napojami oraz innowacyjny program lojalnościowy Total Club stanowią duży atut w ofercie franczyzowej 
Total Polska. TOTAL jest czwartym koncernem naftowo-gazowym na świecie z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży. 
Prowadzi ponad 16 600 stacji paliw na całym świecie. W Polsce działa od 1992 r. i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów 
silnikowych, asfaltów, przemysłowych płynów specjalnych oraz hurtowej sprzedaży paliw.

In 2014 Total Polska entered a retail fuel market by opening the franchise service stations. Benefiting from company’s global 
experience, Total Polska delivers a comprehensive solution. It is known for the great quality Excellium premium fuels, wide 
international range of fleet card offer (Total Card & Eurotrafic) and professionally-developed retail concepts. Pause Café with 
great local food & hot beverages and Total Club with innovative loyalty solution are an important competitive advantage of Total’s 
franchise services. TOTAL is ranked the 4th international oil company and has more than 16 600 service stations worldwide. 
Present in Poland since 1992, with well-established position in lubricant, bitumen, special fluids and wholesale fuels market.
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TSG Polska Sp. z o.o.

ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk

tel. 58 343 21 71

biuro@tokheimservices.pl; www.tsg-solutions.com.pl

TTM Technologia Transferu Mediów  
(Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o.)

ul. Hutnicza 25 DE; 81-061 Gdynia 
tel. 58 627 49 27 
biuro@mmr-ttm.pl; www.mmr-ttm.pl

TTM Technologia Transferu Mediów promuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie: urządzeń przeładunkowych NO, węży 
przemysłowych i armatury złącznej, kanałów wentylacyjnych, taśm przenośnikowych, pomp, usług projektowych, serwisowych 
i doradczych. Jesteśmy wierni standardom wyłącznie produktów uznanych i renomowanych na rynku międzynarodowym. 
Oferowane produkty i usługi wykonywane są według obowiązujących norm, w ścisłej współpracy z jednostkami dozorowymi 
TDT, WDT, UDT czy DNV, a ich jakość poświadczona certyfikatami. Posiadamy zespół techniczny, uprawnienia oraz doświad-
czenie, aby oferować dopasowany produkt, kompletne usługi i profesjonalne wsparcie w zakresie rynku transferu mediów.

TTM Media Transfer Technology promotes innovative solutions in the field of loading/ unloading equipment, industrial hoses 
and fastening fittings, flexible air transport systems, conveyor belts, pumps, design, service and consulting services. We are 
faithful to the standards of brands recognized and reputable on the international market. Offered products and services are 
made in accordance with applicable standards, in close cooperation with TDT, WDT, UDT or DNV surveillance units, and their 
quality certified by certificates. We have a technical team, qualifications and experience to offer a tailored product, complete 
services and professional support in the field of media transfer.

UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

Průmyslová zóna 161; 674 01 Třebíč
tel. +420 606 716 888; fax +420 568 404 161

miroslav.stribsky@unicode.cz; www.unicodesys.cz

UNICODE SYSTEMS jest producentem rozwiązań IT wspierających sprzedaż na stacjach paliw, 
działającym w 9 krajach Europy. Oferowane rozwiązania: System kasowy do kompleksowej obsługi 
stacji paliw, Tankomat do bezobsługowej sprzedaży paliw, Sterownik odmierzaczy paliwowych, Sys-
tem centralny dla sieci stacji paliw, Obsługa kart paliwowych, Obsługa systemów lojalnościowych.

UNICODE SYSTEMS is an international IT company 100% focused on the petrol retail, operating 
in 9 European countries including Poland. Products range: POS and BOS systems, Outdoor pay-
ment terminals, Forecourt controllers, Head office systems for station networks, Payment systems, 
authorization centre, Mobile payment, Loyalty systems.
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Unimetal Sp. z o.o.

ul. Kujańska 10; 77-400 Złotów

tel. +48 67 263 30 80; fax +48 67 263 30 80

marketing@unimetal.pl; www.unimetal-moto.com

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73; 00-833 Warszawa 

tel. 782 402 999 

biuro@washtec.de; www.washtec-polska.pl

WasherCAR

Lozovskaya 5; 61000 Kharkiv

tel. +38 (098) 311 61 13

info@washercar.com; www.washercar.com
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Wiesheu Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116; 01-304 Warszawa

tel. 22 665 60 21; fax 22 665 60 22

biuro@wiesheu.pl; www.wiesheu.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZET” Marek Zapiór

ul. Siemianowicka 98; 41-902 Bytom 

tel. 32 289 16 42; fax 32 289 16 44 

biuro@zapior.pl; www.zapior.pl

2AK Sp. z o.o.

Cholerzyn 279; 32-060 Liszki 

tel. 509 101 317 

biuro@2AK.pl; www.2AK.pl
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STACJA PALIW | PETROL 
STATION
Projektowanie, modernizacja, budowa / 

designing, modernization, construction

• A.M.G.
• ANIGER Sp. z o.o.
• cng.auto.pl
• DPR Corporation Sp. z o.o.
• Emerson Process Management Sp. z o.o.
• Green Steam 
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• PSS-Stacje Benzynowe Service Sp. z o.o.
• TSG Polska Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o.)
• 2AK Sp. z o.o.

Serwis urządzeń | Equipment service

• Adast Polska Sp. z o.o.
• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• ANIGER Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• EMGAZ Sp. z o.o.
• HECTRONIC Polska Sp. z o.o.
• JAAS Jakub Spychała
• LPG GROUP SRL
• Merkury S.A.
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„ZET” Marek Zapiór
• TSG Polska Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o.)
• 2AK Sp. z o.o.

Infrastruktura stacji paliw | Petrol station 

infrastructure

• Adast Polska Sp. z o.o.
• ANIGER Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
• JAAS Jakub Spychała
• LEAFIELD Environmental
• LPG GROUP SRL.
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• SWIMER
• Technotrade 
• TSG Polska Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o.)
• 2AK Sp. z o.o.

Zbiorniki, rurociągi, odmierzacze,  

armatura | Tanks, pumps, nozzles,  

hosses etc.

• A.M.G.
• Adast Polska Sp. z o.o.
• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• ANIGER Sp. z o.o.
• BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o.
• CGH Polska Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• Emerson Process Management Sp. z o.o.
• EMGAZ Sp. z o.o.
• GIA Polska Sp. z o.o.
• Gilbarco Veeder-Root Sp. z o.o.
• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
• HECTRONIC Polska Sp. z o.o.
• JAAS Jakub Spychała
• Kingspan Environmental Sp. z o.o.
• LPG GROUP SRL
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• MoniTank

SPIS BRANŻOWY | EXHIBITION BY BRANCHES
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• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„ZET” Marek Zapiór
• PSS-Stacje Benzynowe Service Sp. z o.o.
• TSG Polska Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading  
Polska Sp. z o.o.)

• 2AK Sp. z o.o.

Sieci stacji paliw  

| Petrol station networks

• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• AVIA
• BP Europa SE
• Circle K Polska Sp. z o.o.
• Emerson Process Management Sp. z o.o.
• GIA Polska Sp. z o.o.
• Green Steam 
• LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• MOYA SIEĆ STACJI PALIW  

– ANWIM S.A.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• PKN ORLEN S.A.
• Technotrade 
• TOTAL Polska Sp. z o.o.
• 2AK Sp. z o.o.

PALIWA – HURT,  
PRODUKCJA, IMPORT  
| FUELS – WHOLESALE TRADE, 
PRODUCTION, IMPORT
Paliwa płynne | Liquid fuels

• AVIA
• BP Europa SE
• Emerson Process Management Sp. z o.o.
• GIA Polska Sp. z o.o.
• Merkury S.A.
• MOYA SIEĆ STACJI PALIW – ANWIM SA
• ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
• PKN ORLEN S.A.

Paliwa gazowe (LPG, LNG,CNG)  

| Gaseous fuels (LPG, LNG, CNG)

• AVIA
• Emerson Process Management Sp. z o.o.
• EMGAZ Sp. z o.o.
• ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
• PKN ORLEN S.A.

Biopaliwa | Biofuels

• AVIA
• PKN ORLEN S.A.

LOO/ Paliwa grzewcze  

| LOO/Heating fuels

• MOYA SIEĆ STACJI PALIW  
– ANWIM SA

• ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
• PKN ORLEN S.A.

LPG, CNG I LNG
Wyposażenie stacji LPG, CNG, LNG  
| Equipment for LPG CNG  
and LNG stations

• Adast Polska Sp. z o.o.
• BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o.
• cng.auto.pl
• CORRIMEX
• EMGAZ Sp. z o.o.
• Gilbarco Veeder-Root Sp. z o.o.
• GOK Regler und Armaturen  

Polska Sp. z o.o.
• LPG GROUP SRL
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• PSS-Stacje Benzynowe  

Service Sp zo.o.
• Technotrade 
• TSG Polska Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading  
Polska Sp. z o.o.)

Samochodowe instalacje gazowe  

| Car gas systems 

• cng.auto.pl
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MYJNIE | CAR WASHES

Producent / dystrybutor myjni  

| Manufacturer / distributor of car wash

• AMB-TECH
• AICS Marek Nasiłowski
• BKF Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• EASY-WASH Marek Skwierczyński
• EHRLE Sp. z o.o.
• EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe  

Sp. z o.o., Sp.K
• Kärcher Sp. z o.o.
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• Sultof Sp. z o.o.
• WashTec Polska Sp. z o.o.

Myjnie samoobsługowe  

| Self-service car washes

• AICS Marek Nasiłowski
• ALBERICI Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• EASY-WASH Marek Skwierczyński
• EHRLE Sp. z o.o.
• EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe  

Sp. z o.o., Sp.K
• Kärcher Sp. z o.o.
• Kenotek by CID LINES
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• Sultof Sp. z o.o.
• SUZOHAPP Poland Sp. z o.o.
• Televend/Nayax Polska
• WasherCAR
• WashTec Polska Sp. z o.o.

Myjnie automatyczne | Automatic  

car washes

• AICS Marek Nasiłowski
• ALBERICI Sp. z o.o.
• AMB-TECH
• CORRIMEX
• EHRLE Sp. z o.o.
• Kärcher Sp. z o.o.
• Kenotek by CID LINES
• PETRONOVA Sp. z o.o.

• Sultof Sp. z o.o.
• Superoperator
• SUZOHAPP Poland Sp. z o.o.
• WashTec Polska Sp. z o.o.

Urządzenia myjące, kompresory,  

odkurzacze | High-pressure washing  

equipment, compressors, vacuum cleaners

• A.M.G.
• AICS Marek Nasiłowski
• ALBERICI Sp. z o.o.
• BARON RICHARD Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• EHRLE Sp. z o.o.
• EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe  

Sp. z o.o., Sp.K
• F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska
• Kärcher Sp. z o.o.
• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• Sultof Sp. z o.o.
• Televend/Nayax Polska
• WashTec Polska Sp. z o.o.

Serwis myjni | Car wash service

• AMB-TECH
• AICS Marek Nasiłowski
• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• ALBERICI Sp. z o.o.
• CORRIMEX
• EHRLE Sp. z o.o.
• EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe  

Sp. z o.o., Sp.K
• F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska
• Kärcher Sp. z o.o.
• Kenotek by CID LINES
• Sultof Sp. z o.o.
• SUZOHAPP Poland Sp. z o.o.
• WashTec Polska Sp. z o.o.

AUTOSERWIS | CAR SERVICE
Akcesoria samochodowe | Car accessories

• BCCN/ FIFO Europe
• DLG Sp. z o.o.
• Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.K.

Indeks branżowy  Exhibition by branches



www.Targi.Paliwa.pl82

• Elta Polska
• Maciejewski Inwestycje Kreatywne Sp. z o.o.
• SENA E. i N. Grządka Sp.j.
• TOP-SERVIS Firma Handlowo- 

-Usługowa S.C.

Autokosmetyki | Car-care cosmetics

• AMB-TECH
• DLG Sp. z o.o.
• Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.K.
• EASY-WASH Marek Skwierczyński
• EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe  

Sp. z o.o., Sp.K
• Kenotek by CID LINES
• KIMICAR Polska Sp. z o.o.
• SENA E. i N. Grządka Sp.j.
• TOP-SERVIS Firma Handlowo- 

-Usługowa S.C.

Środki eksploatacyjne (oleje, smary,  

dodatki do paliw) | Operating material  

(oils, lubricants, additives)

• DLG Sp. z o.o.
• GIA Polska Sp. z o.o.
• GRUPA AZOTY Transtech Sp. z o.o.
• JAAS Jakub Spychała
• 2AK Sp. z o.o.

Salony samochodowe  

| Car showrooms

• JAAS Jakub Spychała

Wyposażenie warsztatów samochodowych  

| Car workshop equipment

• A.M.G.
• DLG Sp. z o.o.
• Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.K.
• Kenotek by CID LINES
• Unimetal Sp. z o.o.
• 2AK Sp. z o.o.

LOGISTYKA I TRANSPORT  
| LOGISTICS AND TRANSPORT
Cysterny, pojazdy do przewozu  

substancji niebezpiecznych | Cisterns,  

semi-trailers, trailers, tank trucks

• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• EMGAZ Sp. z o.o.
• GRUPA AZOTY Transtech Sp. z o.o.
• MOYA SIEĆ STACJI PALIW  

– ANWIM SA
• ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
• Stokota Sp. z o.o.
• TTM Technologia Transferu Mediów  

(Business Unit M&MR Trading  
Polska Sp. z o.o.)

Firmy transportowe / przewozowe  

/ spedycyjne | Transport companies

• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• GRUPA AZOTY Transtech Sp. z o.o.
• Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Ciągniki siodłowe | Trucks

• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• GRUPA AZOTY Transtech Sp. z o.o.

SKLEP I BAR NA STACJI  
| CONVENIENCE STORE
Produkty FMCG | FMCG

• Bio Planet S.A.
• COSTA EXPRESS
• DLG Sp. z o.o.
• Elta Polska
• GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
• H.H. i D. Janusz Malczyk
• LIPRO e-Liquid Production Sp. z o.o. Sp. k.
• Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
• Meteor CEE Poland S.A.
• PKN ORLEN S.A.
• SOLIGRANO
• Subway Vermietungs und Serwicege-

sellschaft m.b.H,
• TOP-SERVIS Firma Handlowo-Usługowa S.C.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl
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Wyposażenie toalet | Toilet equipment

• MERIDA Sp. z o.o.

Wyposażenie | Shop equipment

• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• COSTA EXPRESS
• Glasdon Europe AB
• LEAFIELD Environmental
• POSNET POLSKA S.A.
• Stalgast Sp. z o.o.
• Wiesheu Polska Sp. z o.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

Utrzymanie porządku na stacji  

| Household chemistry

• DLG Sp. z o.o.
• Glasdon Europe AB
• Kenotek by CID LINES
• MERIDA Sp. z o.o.

Dostawcy do sklepów i barów  

| Suppliers to the shops and bars

• AV Dystrybucja Sp. z o.o.
• Bio Planet S.A.
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• COSTA EXPRESS
• DE SOTO Sp. z o.o.
• DLG Sp. z o.o.
• Elta Polska
• FANEX
• KIMICAR Polska Sp. z o.o.
• LEAFIELD Environmental
• Maciejewski Inwestycje Kreatywne Sp. z o.o.
• Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
• P.P.U.H. Tłocznia Maurer 
• Petroster-Serwis Sp.j.
• PKN ORLEN S.A.
• Subway Vermietungs  

und Serwicegesellschaft m.b.H,
• Wiesheu Polska Sp. z o.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

Vending | Vending 

• ALBERICI Sp. z o.o.
• F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska

• H.H. i D. Janusz Malczyk
• Televend/Nayax Polska

USŁUGI DLA STACJI | SERVICES 
FOR FILLING STATIONS
Systemy CCTV, monitoring stacji  

| CCTV, monitoring systems 

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„ZET” Marek Zapiór

• Technotrade 
• TSG Polska Sp. z o.o.

Elementy wizualizacji stacji paliw | Visual 

identification

• DPR Corporation Sp. z o.o.

Merchandising | Merchandising

• DLG Sp. z o.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

Systemy zarządzania stacją | Forecourt 

Control, Station Management Systems

• Adast Polska Sp. z o.o.
• ELZAB S.A.
• Gilbarco Veeder-Root Sp. z o.o.
• HECTRONIC Polska Sp. z o.o.
• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• NOVASTER Sp. z o.o.
• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• Technotrade 
• TSG Polska Sp. z o.o.
• UNICODE SYSTEMS, s.r.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

Terminale płatnicze, systemy POS,  

bankomaty | Cashless payment  

systems, POS

• Adast Polska Sp. z o.o.
• E100PRO
• ELZAB S.A.
• GIA Polska Sp. z o.o.
• HECTRONIC Polska Sp. z o.o.
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• Mestrole Polska Sp. z o.o.
• NOVASTER Sp. z o.o.
• PETRONOVA Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• POSNET POLSKA S.A.
• Technotrade 
• Televend/Nayax Polska
• TSG Polska Sp. z o.o.
• UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

Usługi dla biznesu | Business services

• DPR Corporation Sp. z o.o.
• EHRLE Sp. z o.o.
• Maciejewski Inwestycje  

Kreatywne Sp. z o.o.
• PETROCONSULTING Sp. z o.o. 
• Technotrade 
• Televend/Nayax Polska
• TSG Polska Sp. z o.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

EKOLOGIA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA | ENVIROMENTAL 
PROTECTION
Systemy ochrony środowiska  

| Environmental protection systems

• GIA Polska Sp. z o.o.
• Kenotek by CID LINES
• Kingspan Environmental Sp. z o.o.
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„ZET” Marek Zapiór
• 2AK Sp. z o.o.

Systemy regeneracji wody | Water  

recovery units

• Kenotek by CID LINES
• Kärcher Sp. z o.o.

Utylizacja odpadów  

| Waste utilisation

• LEAFIELD Environmental
• PETROSTER Sp.j.
• Petroster-Serwis Sp.j.

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„ZET” Marek Zapiór

• 2AK Sp. z o.o.

Urządzenia do olejów przepracowanych  

| Equipment for used oil

• Kingspan Environmental Sp. z o.o.

ENERGIA | ENERGY

Energia odnawialna | Renewable energy

• DPR Corporation Sp. z o.o.
• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.

Energia cieplna i elektryczna  

| Thermal and electric energy

• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
• ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
• PKN ORLEN S.A.

Materiały, urządzenia, armatura,  

sprzęt | Materials, installation, fittings,  

equipment

• AKALA FARAONE Sp. z o.o.
• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
• Televend/Nayax Polska

Urządzenia grzewcze | Heating devices

• GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.

INNE | OTHERS
• A.M.G.
• ALBERICI Sp. z o.o.
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• CLIPPER Polska 
• COLUMBUS Energy S.A.
• Control Systems
• ELZAB S.A.
• F.H.U. CASINO WASH Aneta Topolska
• Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
• Meteor CEE Poland S.A.
• Nowoczesna Stacja Paliw
• ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
• PKN ORLEN S.A.
• PERN S.A.
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• PORTWEST
• Przedsiębiorstwo Handlowo- 

-Usługowe „ZET” Marek Zapiór
• Stalgast Sp. z o.o.
• Stokota Sp. z o.o.
• SWIMER
• TTM Technologia Transferu  

Mediów (Business Unit M&MR 
Trading Polska Sp. z o.o.)

• UNICODE SYSTEMS, s.r.o.
• Unimetal Sp. z o.o.
• www.muzyka-bez-zaiks.pl

Indeks branżowy  Exhibition by branches
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