
WIKA – part of your business
Grupa WIKA to światowy lider w produkcji urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu. Pracując z naszymi klientami, opra-
cowujemy kompleksowe rozwiązania oparte na najwyżej jakości technologiach pomiaru. Od kilku lat aktywnie praktykujemy system 
zarządzania KAIZEN, co pozwoliło nam na optymalizację procesów i podniesienie standardów oferowanych produktów i obsługi klienta. 
Każdego roku dostarczamy ponad 50 milionów wysokiej jakości produktów do ponad 100 krajów. Obecnie na całym świecie używanych 
jest około 600 milionów instrumentów pomiarowych firmy WIKA.
Drogę do osiągnięcia tego sukcesu pomogły nam wyznaczyć misja i wartości, którymi kierujemy się każdego dnia naszej pracy.

Misja
Przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań z zakresu przyrządów pomiarowych.

Wartości
 Osiągamy wysoki poziom zadowolenia klientów poprzez niezawodność, szybki czas reakcji i najwyższą jakość.
 Aby zapewnić sukces firmy, pracujemy ciągle nad udoskonalaniem wiedzy, umiejętnościami i motywacją naszych pracowników.
 Stale dążymy do udoskonalania naszych procesów, produktów i usług.
 Zobowiązujemy się do odpowiedzialności społecznej, bezpiecznych miejsc pracy i czystego środowiska.

Produkty
Dzięki obszernej ofercie standardowych przyrządów pomiarowych ciśnienia, temperatury i poziomu, głównych elementów do pomiaru 
przepływu, doskonałej technologii kalibracji oraz obsłudze klienta oferowanej przez nas na całym świecie jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym klientom najlepsze rozwiązania. Nasze certyfikowane przyrządy pomiarowe są zgodne ze wszystkimi istotnymi dyrektywami 
międzynarodowymi, posiadają aprobaty obowiązujące na całym świecie i spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych norm jako-
ści oraz bezpieczeństwa. Urządzenia te są używane w wielu zróżnicowanych branżach: budowa maszyn, ciepłownictwo, uzdatnianie 
powietrza, chłodnictwo, gazy techniczne; branże: chemiczna, petrochemiczna, energetyczna, naftowa i gazowa, wodno-ściekowa oraz 
spożywcza, farmaceutyczna, produkcja napojów, biotechnologiczna czy kosmetyczna.
W wyniku stosowanego systemu produkcji „dostawa na czas” każdy produkt jest dostarczany na miejsce zgodnie z potwierdzoną datą. 
Dzięki systemowi zarządzania VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę), metodzie zarządzania stanem magazynowym i dostawami, 
koncentrujemy się na produkcji zgodnie z potrzebami naszym klientów. Podczas współpracy z firmą WIKA można zawsze oczekiwać 
najwyższej jakości i elastyczności, uczciwych cen oraz niezawodnej dostawy.

WIKA w Polsce
WIKA Polska to kontynuacja prawie 100-letniej tradycji marki KFM, której historia sięga 1916 r. W grudniu 2000 r. Kujawska Fabryka Ma-
nometrów połączyła się z partnerem strategicznym WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. i od tego momentu istnieje jako część mię-
dzynarodowego koncernu WIKA. W grudniu 2007 r. firma oficjalnie zmieniła nazwę na WIKA Polska i stała się integralną częścią „rodziny 
WIKA”. Na początku sierpnia br. uruchomiona została kolejna fabryka - WIKA Polska SGF w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
również we Włocławku. Produkowane są w niej manometry ze stali kwasoodpornej. Obecnie obie spółki zlokalizowane we Włocławku 
zatrudniają ok. 1300 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą oraz ofertą produktów na 
www.wikapolska.pl


