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Tubes International jest firmą zajmującą się sprzedażą 
profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy 
przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej dla 

wszystkich gałęzi przemysłu. Firma została założona w 1993 
roku, a swoje produkty, jak również usługi oferuje poprzez 
własną sieć sprzedaży.

Od początku swojej działalności firma współpracuje 
z renomowanymi producentami z całego świata, co 
zapewnia możliwość oferowania wyrobów spełniających 
najwyższe wymogi pod względem technicznym, 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Fakty:
1993 Powstanie firmy Tubes International w Polsce.
1993 - 1998 Obsługa i sprzedaż produktów dla Klientów 
z centrali firmy.
1998 Przyjęcie nowej strategii firmy poprzez tworzenie 
własnej sieci sprzedaży w Polsce.
2001 Budowa nowoczesnej siedziby Tubes International Sp. z 
o.o. wraz z zapleczem magazynowo - produkcyjnym.
2002 Strategia ekspansji zagranicznej firmy:

• 2002 Tubes International s.r.o. Czechy
• 2005 TOW Tubes International Ukraina
• 2007 Tubes International s.r.o. Słowacja
• 2007 UAB Tubes International Litwa
• 2008 OOO Tubes International Rosja
• 2010 TOO Tubes International Kazachstan
• 2015 Tubes International Norge AS

2003 Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością
ISO 9001:2000 wydanego przez DNV.
2007 Przystąpienie firmy do organizacji europejskich 
dostawców przemysłowych EDIS - www.edisnet.com.
2007 Powstanie oddziału produkcyjnego wykonującego 
końcówki specjalne.
2008 Uzyskanie uprawnień do produkcji przewodów zgodnie 
z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE.
2012 Otwarcie nowego centrum magazynowo - 
logistycznego w Poznaniu.
2013 Otwarcie przedstawicielstw firmy w Iraku.
2015 Otwarcie przedstawicielstwa firmy w Niemczech.
2015 Otwarcie sklepu internetowego.
2016 Firma zatrudnia ponad 400 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników.
2017 Uruchomienie nowego systemu informatycznego ERP.
2018 25-lecie istnienia Tubes International.
2019 Uruchomienie nowej wersji sklepu internetowego.
2020 Otwarcie nowej spółki o profilu projektowo-
wykonawczym w zakresie infrastruktury przemysłowej - Tubes 
Engineering.
2021 Otwarcie przedstawicielstwa firmy we Włoszech.
2022 Dołączenie do stowarzyszenia NAHAD

Ponad 30 lat doświadczeń
jako dostawca węży i złączy dla przemysłu!

o firmie

www.tubes-international.com
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strategia i misja

www.tubes-international.com

Co nas wyróżnia?

Tubes International należy do jednych  
z najdynamiczniej rozwijających się firm 
z branży węży i złączy przemysłowych  

w Europie. Długoletnie doświadczenie na rynku 
przemysłowym procentuje obecnie dużym zaufaniem 
naszych Klientów, którzy powierzają nam coraz  
bardziej wymagające i niebezpieczne aplikacje.  
Doświadczenia oraz procedury naszego działania są 
przedmiotem ciągłych weryfikacji wielu ośrodków 
kwalifikacyjnych i naukowych, co jest dokumentowane 
różnego rodzaju certyfikatami, uprawnieniami, 
raportami i pozwala nam na dalsze doskonalenie 
działalności firmy. Strategia naszej firmy oparta jest na 
podstawowym założeniu misji Tubes International:

„Świadomi odpowiedzialności związanej  
z oferowanymi przez nas produktami i usługami, 
w obliczu nowych wymagań stawianych przez 
przemysł, deklarujemy dążyć do osiągnięcia 
pełnej satysfakcji naszych Klientów w zakresie 
oferowanego asortymentu, jakości wyrobów  
i usług oraz profesjonalnej obsługi, przy pełnym 
zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy.”

Nasze działania skupiają się na czterech 
podstawowych obszarach:

• dążenie do osiągnięcia pozycji preferowanego przez 
Klienta partnera w zakresie dostaw węży i złączy 
przemysłowych,

• ekspansja rynkowa poprzez rozwój własnej sieci 
sprzedaży,

• oferowanie rozwiązań technologicznie 
innowacyjnych i bezpiecznych dla przemysłu,

• rozwój zawodowy pracowników naszej firmy.
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rynek i jakość

Rynek i nasi Klienci

Dzięki rozległemu asortymentowi i kompetencji 
naszych pracowników, węże przemysłowe  
i złącza dostarczane przez Tubes International 

są użytkowane w wielu branżach przemysłowych 
w szerokim zakresie zróżnicowanych zastosowań.  
Zaufanie naszych Klientów do oferowanych przez nas 
produktów i usług owocuje powierzaniem naszej firmie 
wyjątkowo wyrafinowanych projektów z zakresu węży  
i złączy przemysłowych.

Obecnie firma dostarcza swoje usługi 

dla następujących branż przemysłowych:
• przemysł chemiczny
• przemysł wydobywczy
• przemysł gazowy
• przemysł elektroniczny
• przemysł motoryzacyjny
• przemysł konstrukcyjno – budowlany
• przemysł metalurgiczny
• kolejnictwo
• przemysł morski
• przemysł petrochemiczny
• przemysł energetyczny
• przemysł spożywczy
• przemysł farmaceutyczny
• przemysł lotniczy
    
Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnych 
referencji w danej branży lub określonym zastosowaniu, prosimy 
o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Tubes International gwarantuje jakość produktów oraz
   dostarczanych usług, czego potwierdzeniem są różnego
      rodzaju certyfikaty.
          Bezpieczeństwo oraz zgodność z wymaganiami
           Klienta potwierdzają dostarczane na życzenie Klientów
          Świadectwa Jakości i Zgodności.

Najważniejsze certyfikaty firmy:

• ISO 9001 wydany przez DNV

• ISO 9001 wydany przez TDT-CERT

• Certyfikat zgodności (dyrektywa ciśnieniowa) 

wydany przez UDT-CERT

• ISO 3834-2 wydany przez TDT-CERT

• NATO - kod dostawcy 1767H

• WDT – uprawnienia

www.tubes-international.com
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rynek i jakość produkty

Szybkozłącza, złącza,
obejmy, zawory
• złącza różnych standardów: CAMLOCK, TW, 

STORZ, NOR, GOST, SMS, API, Hammer Lug
• złącza suchoodcinające
• złącza awaryjnego rozłączania
• złącza gwintowe i kołnierzowe
• złącza obrotowe
• złącza higieniczne

Węże przemysłowe
i kompensatory
• węże tworzywowe
• węże termoplastyczne
• węże gumowe
• węże teflonowe
• węże silikonowe
• węże kompozytowe
• węże metalowe
• węże Tygon®

• kompensatory gumowe
• kompensatory stalowe
• kompensatory teflonowe
• kompensatory tkaninowe

www.tubes-international.com

• końcówki, łączniki
• pistolety nalewcze
• pistolety do wody
• obejmy i zawory przemysłowe



produkty
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Pneumatyka
• węże pneumatyczne
• złącza typu PUSH IN
• szybkozłącza pneumatyczne
• zawory rozdzielające
• elementy przygotowania powietrza typu FRL
• siłowniki i inne napędy
• pistolety do powietrza

Hydraulika siłowa
i wysokie ciśnienia
• węże gumowe i termoplastyczne
• węże typu WATERBLAST i Spir Star®
• okucia i tuleje do węży
• łączniki DIN 2353, JIC, ORFS
• rury hydrauliczne
• szybkozłącza, złącza obrotowe
• zawory i adaptory hydrauliczne
• pompy i rozdzielacze hydrauliczne
• systemy pomiarowe
• manometry

www.tubes-international.com
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Maszyny i urządzenia
• prasy zaciskowe do węży
• urządzenia do cięcia węży
• urządzenia do skrawania węży
• urządzenia do znakowania węży
• urządzenia do testowania węży
• urządzenia do czyszczenia węży
• stojaki do węży
• urządzenia do gięcia i obróbki rur hydraulicznych

Pozostałe produkty
• bębny do węży
• zabezpieczenia i osłony do węży
• uszczelki gumowe i metalowe
• uszczelnienia techniczne
• środki konserwujące oraz chemia przemysłowa

produkty

www.tubes-international.com
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usługi

Produkcja przewodów 
przemysłowych

Wykonujemy kompletne przewody 
przemysłowe dostosowane ściśle 
do warunków pracy aktualnie 

projektowanej lub istniejącej instalacji Klienta. 
Produkujemy przewody przemysłowe o średnicy 
wewnętrznej do 8” (w trybie technologii 
zakuwania zewnętrznego tulei). Naszą zaletą 
jest produkcja jednostkowa oraz wieloseryjna 
przewodów, według ściśle określonych wymagań 
naszych Klientów. Zakres zastosowań obejmuje 
przewody elastyczne do wody i powietrza, pary 
wodnej, substancji spożywczych, paliw, olejów i 
innych produktów ropopochodnych, wszelkiego 
rodzaju produktów chemicznych, gazów, 
substancji stałych itd.

Produkcja przewodów
hydraulicznych
i wysokociśnieniowych

Produkujemy przewody hydrauliki siłowej 
wszelkich rodzajów - od standardowych 
hydraulicznych węży gumowych, poprzez węże 

termoplastyczne, teflonowe, aż po specjalistyczne 
węże do ultra wysokich ciśnień - do 3200 bar. 
Wykonujemy zarówno produkcję seryjną, jak  
i pojedyncze sztuki, według specyfikacji Klienta. Na 
życzenie Klienta wykonujemy dodatkowe operacje 
z przewodem np. specjalne znakowanie, dodatkowe 
testy, czyszczenie, czy indywidualne pakowanie.

www.tubes-international.com
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usługi

Produkcja 
końcówek według 
specyfikacji Klienta

Produkujemy końcówki do węży 
przemysłowych i hydraulicznych, 
adaptory, redukcje według 

specyficznych potrzeb Klienta, z wszelkiego 
rodzaju przyłączami (metrycznymi, calowymi, 
kołnierzowymi, itd.). Końcówki wykonywane 
są ze stali węglowej, nierdzewnej, 
kwasoodpornej, mosiądzu, polipropylenu  
i innych materiałów.

www.tubes-international.com

Serwis maszyn i urządzeń 
- hydraulika siłowa

Kompleksowe rozwiązania 
w zakresie urządzeń 
przeładunkowych

Wykonujemy modernizację, remonty maszyn 
i urządzeń hydraulicznych wraz z wymianą 
przewodów oraz rur hydraulicznych. Dzięki 

mobilnemu warsztatowi usługa wykonywana jest 
na miejscu u Klienta. Każda modernizowana czy 
remontowana przez nasz zespół maszyna zostaje objęta 
opieką powykonawczą, obejmującą okresowe przeglądy 
stanu technicznego maszyny.

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją, 
modernizacją urządzeń napełniająco-
opróżniających, zgodnie z przepisami prawa oraz 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klientów. W 
zakresie naszej oferty znajdują się również konsultacje i 
doradztwo w zakresie nowych, jak i modernizowanych, 
urządzeń przeładunkowych.
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sprzedaż

www.tubes-international.com

Serwis maszyn 
i urządzeń oraz 
pozostałe usługi

Wykonujemy serwis gwarancyjny  
i pogwarancyjny sprzedawanych 
przez nas maszyn i urządzeń. 

Dysponując przeszkolonym personelem, 
oryginalnymi częściami zamiennymi  
i odpowiednimi narzędziami, zapewniamy 
wysoki poziom niezawodności zakupionego 
u nas wyposażenia.

Z dodatkowych usług proponujemy 
Państwu:

• serwis 24h w wybranych punktach 

sprzedaży,

• serwis przewodów przemysłowych na 

miejscu u Klienta,

• szkolenia pracowników naszych 

Klientów w zakresie węży i złączy 

przemysłowych,

• serwis maszyn i urządzeń – hydraulika 

siłowa,

• gięcie rur 3D.

Sprzedaż
produktów
i usług w naszej firmie
Tubes International blisko Ciebie

Zgodnie z przyjętą strategią działania firmy - być jak 
najbliżej Klienta, proponujemy i polecamy Państwu 
sprzedaż produktów i usług poprzez sieć naszych 

oddziałów. Aktualną listę oddziałów znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej. W ramach sprzedaży poprzez sieć 
oddziałów proponujemy Państwu następujące korzyści:
• dostępność szerokiego asortymentu na miejscu,
• szybki serwis w zakresie produkcji przewodów hydraulicznych 

i przemysłowych,
• serwis 24h w ramach oddziałów, które obecnie wykonują taki 

serwis (aktualna lista znajduje się na stronie internetowej),
• konsultacje techniczne i szkolenia. 

Dla Klientów stałych i strategicznych dodatkowo oferujemy atrakcyjne formy sprzedaży i rabatów, 
zabezpieczenie stanów magazynowych w naszych strukturach oraz inne indywidualne uzgodnienia.
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Najszybszy i pewny sposób 
komunikacji
z naszą firmą
• Kontakt  telefoniczny i mailowy
Zainteresowanych Klientów prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy z Centralą firmy lub z najbliżej dla Państwa 
zlokalizowanym oddziałem firmy Tubes International.
Aktualne informacje o kontaktach znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej.

• Strona internetowa
Polecamy Państwu kontakt informacyjny poprzez naszą stronę 
internetową, na której znajdują się najaktualniejsze informacje o 
firmie oraz produktach i usługach.

• Sklep internetowy
Do dyspozycji Klientów jest również sklep internetowy 
umożliwiający kupno naszych produktów przez Internet o 
każdej porze. Możliwość dokonania zakupów w naszym sklepie 
internetowym umożliwiamy zarówno Klientom biznesowym, jak i 
indywidualnym bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się 
czy logowania.

• Katalog
Do Państwa dyspozycji dostępny jest również katalog papierowy 
oraz w wersji CD w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, 
czeskiej, i litewskiej. Na Państwa żądanie dostarczymy go bez 
dodatkowych kosztów.

• Broszury i foldery
Produkty wymagające dodatkowej informacji technicznej są 
dodatkowo prezentowane w formie specjalistycznych broszur 
informacyjnych, dostępnych na stronie internetowej.

www.tubes-international.com

łatwy kontakt
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Centrala firmy:
Tubes International Sp. z o.o.

ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań, Polska

Tel. +48 61 653 02 22
Fax +48 61 653 02 20

e-mail: tubes@tubes-international.com

Tubes International s.r.o.
Bohumínská 172/151
712 00 Ostrava-Muglinov

CZECHY
tel. +420 596 133 329
tel. kom. +420 774 761 212

e-mail: ostrava@tubes-international.com

TOB Tubes International
вул. Б. Хмельницького, 106
79024, Львiв

UKRAINA
tel. +380 32 245 93 41
fax +380 32 245 93 42
tel. kom. +380 504 329 392

e-mail: lviv@tubes-international.com

Tubes International, s.r.o.
ul. Kragujevská 12
Žilina 01001

SŁOWACJA
tel. +421 911 923 711
tel. kom. +421 911 285 688

e-mail: zilina@tubes-international.com

UAB Tubes International
Savanorių pr. 176 C
LT-03154 Vilnius

LITWA
tel. +370 52 639 372
fax +370 52 639 373
tel. kom. +370 62 018 826

e-mail: vilnius@tubes-international.com

TOO Tubes International Kazachstan
100000 Караганда
ул. Резника 16

KAZACHSTAN
tel. +7 7212 90 93 95
fax +7 7212 90 93 96
tel. kom. +7 777 577 70 27

e-mail: karaganda@tubes-international.com

Tubes International Norge AS
Kvålkroken 38
4323 Sandnes

NORWEGIA
tel. +47 51 32 92 17

e-mail: stavanger@tubes-international.com 

kontakt i sieć sprzedaży

WR-FT-02-PL-01


