
Weindich 
Centrum Przemysłu Mięsnego, 

Convenience Food i Gastronomii 

Polska, rodzinna firma od 25 lat. 



Weindich Sp. J. jest firmą ze 100% polskim kapitałem 

łączącą ponad 25-letnie doświadczenie i tradycję 

z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Firma powstała 

w 1990r. i od dwóch pokoleń jest prowadzona przez 

rodzinę Weindich.  

 

Spółka jest znana na rynku jako dostawca maszyn 

i urządzeń w większości dla przemysłu mięsnego, a także 

do branży gastronomicznej i pozostałego przemysłu 

spożywczego. Od lat wyposaża w specjalistyczny sprzęt 

największe zakłady mięsne i przetwórnie, a także małe 

i duże lokale gastronomiczne oraz obiekty hotelowe. 

Łączy doświadczenie i wiedzę ekspertów z całego świata, 

projektując kompletne linie technologiczne, które są 

implementowane na rynku polskim i zagranicznym. 

Recepta na sukces 
 

Jerzy Weindich, właściciel firmy, pytany o przepis na sukces 

odpowiada z uśmiechem: 

 

„Wybierz ludzi, którzy gotowi są sprostać wyzwaniom 

i oddać się bez reszty temu, co robią.  

Dodaj sprawdzonych partnerów biznesowych.   

Do całej zawartości dołącz wyśmienity serwis i obsługę. 

Połącz to wszystko w odpowiednich proporcjach z wiedzą 

i ze szczyptą tradycji, a powstanie firma z branżowej 

czołówki” 

O nas słów kilka 



Specjalistyczne 

centrum handlowe  

Serwis i magazyn 

części zamiennych 

Produkcja i dział 

badawczo-rozwojowy  

Nasz sklep stacjonarny posiada  

jedną z największych powierzchni 

handlowych tego typu  w  Polsce. 

Na powierzchni ekspozycyjnej  2000 

m² znajdują się m.in. maszyny dla 

przetwórstwa, wyposażenie sklepów, 

drobny sprzęt oraz akcesoria do 

utrzymania higieny i BHP.  

Gwarantuje klientom fachową 

obsługę każdego zakupionego 

sprzętu oraz wsparcie techniczne 

24 h / 7 dni w tygodniu. 

Dysponuje maszynami zamiennymi 

oraz kompletnymi zestawami 

oryginalnych części zamiennych do 

wszystkich rodzajów dostarczanych 

maszyn i urządzeń. Serwisowanie 

odbywa się zarówno w siedzibie 

firmy, jak również u klienta.  

Projektuje i wdraża do produkcji 

kompletne linie technologiczne. 

Zaprojektowane przez nas 

innowacyjne rozwiązania podnoszą 

efektywność i funkcjonalność linii 

technologicznych, maszyn i 

urządzeń. 

Obszary naszego działania 



Centrum 

Kulinarne 

Dział projektowy 

Archigastro  

Sklep internetowy 

Gastrosilesia.pl  

Pierwsze w regionie śląskim, 

profesjonalnie wyposażone miejsce, 

gdzie pod okiem najlepszych szefów 

kuchni i ekspertów kulinarnych 

prowadzone są warsztaty z różnych 

kuchni świata, a także szkolenia z 

zakresu obsługi maszyn i urządzeń 

dla przemysłu mięsnego i 

gastronomii.  

Dział projektowy, który świadczy 

usługi konsultacji, planowania oraz 

projektowania i wyposażenia wnętrz 

w sprzęt dla branży mięsnej, 

HoReCa, oraz spożywczej. 

Sklep specjalistyczny sprzętem dla 

gastronomii i przetwórstwa 

spożywczego. Oferuje możliwość 

obejrzenia ponad 10 tysięcy 

produktów, nie tylko wirtualnie, ale 

także w sklepie stacjonarnym, w 

siedzibie firmy. 

Obszary naszego działania 



Weindich TV Grupa OPP Weindich 

– pomagaj z NAMI!  

To pierwszy multimedialny portal 

przemysłu spożywczego w Polsce, w 

którym zgromadzono filmy 

instruktażowe dotyczące przemysłu 

mięsnego i gastronomii.  

Celem  jej jest organizowanie 

wszechstronnej pomocy osobom 

niepełnosprawnym, a także osobom 

chorym i potrzebującym pomocy. 

Obszary naszego działania 



Oferta 

Jesteśmy dystrybutorem i przedstawicielem wielu 

światowych marek. Nasza oferta handlowa obejmuje 

ponad 20 tysięcy produktów, wśród których nasi klienci 

znajdą urządzenia zarówno polskich, jak i zagranicznych 

producentów.  

 

Oferujemy możliwość wypróbowania produktu  przed 

jego zakupem  (opcja „try and buy”) jak i organizacji 

pokazu działania urządzenia. Nasz wykwalifikowany 

personel doradzi i pomoże wybrać najbardziej 

odpowiedni sprzęt. 

 

Od lat współpracujemy z największymi zakładami 

mięsnymi, cenionymi ubojniami, a także firmami z branży 

HoReCa, convenience  food, przedstawicielami grup 

zakupowych. Wyposażamy w sprzęt międzynarodowe 

sieci handlowe.  Aktywnie działamy na rynkach  

zagranicznych. Eksportujemy nasze towary do krajów 

Europy, Ameryki i Azji. 

 



Sklep firmowy 

Specjalistyczne centrum handlowe to nasz sklep 

stacjonarny, który posiada jedną z największych 

powierzchni handlowych tego typu w Polsce. 

 

Na powierzchni ekspozycyjnej 2000 m2 znajdziemy 

m.in. maszyny dla przetwórstwa, wyposażenie 

sklepów, drobny sprzęt oraz akcesoria do 

utrzymania higieny i BHP. 

 

Fachowa obsługa centrum pomaga w doborze 

kompletnego wyposażenia zakładów przetwórstwa 

mięsnego, a także różnego rodzaju i wielkości 

zapleczy kuchennych w obiektach gastronomicznych 

oraz sklepów. 



 Wiedza kulinarna  

i przyjemność gotowania  

w jednym miejscu! 

Centrum Kulinarne 

To właśnie tutaj pod okiem najlepszych, polskich szefów 

kuchni i ekspertów kulinarnych prowadzimy szkolenia 

z zakresu różnych kuchni świata, a także z zakresu 

obsługi maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego 

i gastronomicznego. 

 

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy około 200 m² 

powierzchni użytkowej oraz w pełni funkcjonalne 

stanowiska treningowe, wyposażone w płytę indukcyjną 

oraz wszystkie niezbędne akcesoria kuchenne.  

 

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, pokazy kulinarne 

oraz sprzętu: 

 Dla profesjonalistów 

 Dla pasjonatów i amatorów 

 Dla firm 

 Dla szkół gastronomicznych i wielu innych. 

 

Wynajmujemy powierzchnię Centrum firmom, agencjom 

eventowym, szefom kuchni itp. Organizujemy imprezy 

integracyjne oraz turnieje kulinarne. 

 

Szczegółowy program szkoleń oraz pełna oferta 

na stronie: www.centrumkulinarne.com.pl 



O NAS SŁÓW KILKA 
Kliknij, aby edytować styl 
Wykwalifikowany i mobilny zespół gotowy do wsparcia 

Zdalna diagnostyka 

i wsparcie serwisowe  

Mamy dostęp do specjalistycznych 

aplikacji umożliwiających diagnostykę 

maszyn przez Internet. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie zdalnie określić 

pojawiające się błędy i przygotować się 

do naprawy serwisowej, co znacząco 

skraca czas wykonania usługi. 

Wynajem urządzeń  

Nasz park maszynowy obejmuje szereg 

maszyn i urządzeń. Serwisując 

u autoryzowanego partnera macie 

pewność, że dbamy o ciągłość Waszej 

produkcji. Istnieje także możliwość 

udostępnienia urządzeń zastępczych 

na cały okres naprawy. 

Ostrzenie narzędzi tnących  

Wszelkiego rodzaju narzędzia tnące 

wymagające specjalistycznego ostrzenia 

zostaną u nas przygotowane do dalszej 

produkcji. Oferujemy ostrzenie siatek, 

noży, maszynek do mięsa; tarcz i 

brzeszczotów do pił oraz noży do kutra. 

Pomoc logistyczna  

Dysponujemy specjalistyczną flotą 

pojazdów oraz posiadamy duże 

doświadczenie w przeprowadzkach 

maszyn przetwórczych, a nawet całych 

linii technologicznych. 

Serwis 



O NAS SŁÓW KILKA 
Kliknij, aby edytować styl 
Wykwalifikowany i mobilny zespół gotowy do wsparcia 

Części zamienne  

Posiadamy bogato wyposażony 

magazyn części zamiennych do 

maszyn i urządzeń z branży przemysłu 

mięsnego, spożywczego i gastronomii. 

Nasi doradcy służą pomocą w doborze 

odpowiednich części zamiennych, 

a w razie potrzeby także ich wymianę.  

Zapraszamy na stronę: 

www.serwis24h.info 
Referencje i wyróżnienia  

O wysokiej jakości oferowanych 

produktów i usług najlepiej świadczą 

referencje klientów oraz przyznane 

naszej firmie wyróżnienia i nagrody. 

Komis maszyn i urządzeń  

Naszym klientom oferujemy pomoc, 

a także pośrednictwo w sprzedaży 

maszyn i urządzeń, które, stały się 

niewystarczające dla ich potrzeb. 

Serwis 

W 

WWW 



Wykwalifikowany i mobilny 

zespół gotowy do wsparcia 

Serwis 

Nasze centrum serwisowe to nie tylko 

maszyny, ale przede wszystkim ludzie 

– wysokiej klasy specjaliści, którzy na co 

dzień rozwiązują skomplikowane problemy 

techniczne. Dostarczają klientom fachowe 

doradztwo w zakresie obsługi i konserwacji 

zakupionych u nas urządzeń.  

Aby osiągnąć lepsze rezultaty serwis 

współpracuje z naszymi wykwalifikowanymi 

technologami.  

Nasi serwisanci są dyspozycyjni i mobilni, 

dzięki czemu  czas reakcji jest krótki. 

Świadczą usługi serwisowe zarówno 

w siedzibie firmy, jak również u klienta. 



Dział badawczo-rozwojowy  

Korzysta z najnowszych materiałów 

i technologii opracowanych wspólnie 

z ekspertami w danych dziedzinach. 

Dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej 

kadrze oraz profesjonalnie wyposażonemu 

zapleczu technologicznemu z sukcesami 

realizujemy powierzone nam zadania 

i najbardziej wymagające projekty. 

Wysokospecjalistyczne linie 

technologiczne i urządzenia  

Automatyka przemysłowa, linie 

technologiczne i kompletacja maszyn do 

produkcji to tematy z zakresu których 

posiadamy szeroką wiedzę i umiejętności. 

Nasze linie technologiczne bazują na 

sprawdzonych podzespołach znanych 

producentów. Dzięki tej współpracy 

możemy dowolne wybierać i dopasowywać 

urządzenia, tworząc tym samym kompletną 

i zoptymalizowaną linie technologiczną. 

Program badawczo-rozwojowy  

Od wielu lat współpracujemy z wyższymi 

uczelniami: Uniwersytetem Rolniczym 

w Krakowie i Politechniką Śląską 

w Gliwicach. Dzięki połączeniu naukowego 

spojrzenia na technologię produkcji 

z doświadczeniem zdobytym podczas 

wdrożeń, instalacji i współpracy z klientami, 

jesteśmy w stanie zaprojektować unikalne 

rozwiązania, także dla zakładów 

rzemieślniczych. 

Technologie 

Opracowujemy, tworzymy i wdrażamy 

technologie dla przemysłu mięsnego 

i przetwórstwa spożywczego. 

Dzięki dotychczasowym inwestycjom 

rozszerzyliśmy działalność firmy o sferę 

produkcyjną, w ramach której 

opatentowaliśmy nasze rozwiązania. 

Posiadamy patenty m.in. na komorę do 

szybkiego schładzania, kije wędzarnicze 

Diamant Line oraz technologię wtórnej 

pasteryzacji. 

Badania Rozwój Innowacje 

Produkcja 



Aktywnie wspieramy i łączymy branże: 

mięsną – HoReCa – spożywczą. 

Największy w Europie 

Środkowo-Wschodniej 

magazyn części zamiennych 

do maszyn i urządzeń. 

Jesteśmy pomysłodawcą 

i organizatorem międzynarodowych 

Targów Technologii i Przetwórstwa 

Spożywczego GASTROSILESIA 

Aktywne zaangażowanie w życie branży. Jesteśmy członkiem 

Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Cechu Producentów 

Żywności, G6 Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Sprzętu 

dla Przemysłu Spożywczego oraz współzałożycielem pierwszego 

Śląskiego Cechu Gastronomii. 

Nasza firma jest pomysłodawcą 

licznych innowacji na rzecz branży, 

objętych patentem. 

Dział badawczo-rozwojowy, który 

projektuje i wdraża kompleksowe 

rozwiązania linii technologicznych dla 

przemysłu mięsnego i spożywczego. 

Organizujemy warsztaty  i pokazy 

kulinarne  oraz szkolenia z obsługi 

urządzeń w Centrum Kulinarnym. 

Specjalistyczne centrum handlowe – jedna 

z największych powierzchni ekspozycyjnych 

tego typu w Polsce, gdzie znajdują się 

maszyny oraz sprzęt dostępne na miejscu. 

Co na wyróżnia w branży 



Centrum Przemysłu Mięsnego, 

Convenience Food i Gastronomii 

ul. Adamieckiego 8,  

41-503 Chorzów 

tel.: +48 32 746 91 00 

email.: info@weindich.pl 

Kontakt 


