
Jesteœmy producentem kontenerów i pojemników na odpady 
komunalne, przemys³owe, segregowane, gruz, z³om, papier, 
materia³y sypkie. Produkowane przez nas kontenery s¹ zgodne 
z wymogami producentów urz¹dzeñ hakowych i bramowych 
oraz spe³niaj¹ wymogi norm bran¿owych DIN, SFS, SIS i PN-EN.

Posiadamy w³asny park maszynowy oraz transport. Jesteœmy 
w stanie dostarczyæ produkowane przez nas kontenery 
bezpoœrednio do odbiorców na terenie ca³ej Polski i Europy 
w bardzo krótkich terminach.

Wykorzystywane przez nasz¹ firmê materia³y i komponenty
do produkcji posiadaj¹ wszystkie wymagane atesty oraz 
pochodz¹ od uznanych i cenionych polskich i europejskich  
producentów, posiadaj¹cych wdro¿one Systemy Zarz¹dzania 
Jakoœci¹.

Nieustannie staramy siê podnosiæ jakoœæ i funkcjonalnoœæ 
naszych wyrobów, Inwestuj¹c w park maszynowy oraz 
kwalifikacje zawodowe naszych pracowników aby nasze 
produkty sprosta³y coraz wy¿szym oczekiwaniom 
i wymaganiom jakie s¹ obecnie stawiane  przez u¿ytkowników.

Produkujemy i dostarczamy kontenery na teren 
ca³ej Polski oraz Niemiec, Belgii, Holandii i Ukrainy 
w wiêkszoœci dla sta³ych odbiorców, co œwiadczy 
o atrakcyjnoœci oferty oraz uznaniu jakim ciesz¹ 
siê nasze wyroby u klientów.

Zapraszamy do wspó³pracy.

kontakt z nami:

Sokolniki Ma³e 4a
PL 64-530 KaŸmierz

tel. +48 61 29 10 401
+48 29 19 735

kom. +48 514 646 714
+48 604 952 100

www.neumann-group.pl
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wózki wid³owe - maszyny budowlane auta u¿ytkowe - kontenery, rampy, platformy



Producent kontenerów, pojemników
koszy, wiat, konstrukcji stalowych

SPRZEDA¯ - SERWIS - WYNAJEM
wózków wid³owych i maszyn budowlanych
czêœci, ogumienie, dokumentacja UDT i DTR

www.neumann-group.pl

Rampa 10M

Kontener MUL

Kontener OTW

Kontener ZAM

Kontener SPC

Koleba KOL

Ko³yska ZIP

Kontener BRA

Platforma OTW

P³ug LUK

d³ugoœæ: od 1000 - 20000mm

3pojemnoœæ: od 1,3m

3pojemnoœæ: od 1,3m

3pojemnoœæ: do 40,0m

3pojemnoœæ: od 40,0m

3pojemnoœæ: od 0,5m

3pojemnoœæ: od 0,5m

3pojemnoœæ: od 1,9 m

d³ugoœæ: od 2000mm

d³ugoœæ: od 1000mm




