
 

 

 

 

O firmie 

  Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH  to niemiecki producent kształtek, złączek 

oraz elementów łączących i rur z  PP-R / PP-R CT.  Są to wyroby przeznaczone do 

zastosowania w instalacjach ciśnieniowych tak w przemyśle jak i obiektach mieszkalnych.  

Poza tym firma Bänninger wytwarza bardzo szeroki asortyment kształtek, złączek i 

elementów łączących z polietylenu  PE 100  oraz polichlorku winylu  PVC-U. 

  W Polsce materiały instalacyjne firmy Bänninger rozprowadzane są od 1993 roku. 

Szczególnym powodzeniem cieszy się przyjazny dla środowiska, nowoczesny system 

wewnętrznych ciśnieniowych instalacji wodnych - w tym centralnego ogrzewania z 

polipropylenu  PP-R / PP-R CT.  Jest on stosowany zarówno przy nowych inwestycjach, jak 

i przy remontach (wymianach) istniejących instalacji. 

Oferowany przez nas system Bänninger posiada wszystkie wymagane atesty. Są to: 

• Aprobata Techniczna  AT-15-7502/2007,  ITB  W-wa, ważna do 23.11.2012 

• Aprobata Techniczna  AT-15-7548/2008,  ITB  W-wa, ważna do 01.02.2013 

• Aprobata Techniczna AT/2001-02-1118-02,  COBRTI "Instal" ważna do 30.03.2011  

• Atest Higieniczny  HK/W/0889/01/2007,  PZH ważny do 16.01.2013 

Producent jest certyfikowany  ISO 9001  od 1997 roku. 

Bänninger udziela na swoje produkty 10-cio letniej gwarancji materiałowej. 

Wysokość gwarancji to 5 milionów euro (5 000 000,00 €). 

Zabezpieczeniem gwarancji są odpowiednie polisy  IHV 70-005191533-1 ; UHV 70-

000943200-6  w niemieckim koncernie ubezpieczeniowym GERLINGA. 

Bänninger to firma o prawie 100-letniej tradycji. 

Została założona już w 1909 roku w Giessen / Hesja.  

Swoją działalność rozpoczęła od produkcji żeliwnych kształtek i elementów łączących. 

Rok 1954 to początek produkcji kształtek mosiężnych i miedzianych. 

Wytwarzanie kształtek i złączek z PVC i PE uruchomiono w nowopowstałej fabryce w 

Reiskirchen w 1970 roku.  

A w roku 1989 produkcję kształtek, złączek, elementów łączących oraz rur z polipropylenu. 



Na terenie Niemiec Bänninger posiada aktualnie dwa miejsca produkcji:  

  1. w Reiskirchen / Hesja - produkowane są kształtki, złączki i elementy łączące z PE-

100 oraz kształtki, złączki, elementy łączące i armatury z PVC-U. 

Bänninger to jedyny niemiecki producent takich wyrobów z PVC-U.  

W Reiskirchen, położonym bezpośrednio przy autostradzie A 5, znajduje się też siedziba 

Zarządu firmy oraz magazyn centralny. 

 

  2. w Stassfurt / Saksonia-Anhalt - produkowane są kształtki, złączki, elementy 

łączące, armatury jak również rury homogeniczne i wielowarstwowe (stabilizowane) z 

polipropylenu  PP-R / PP-R CT 

 

 

 

 

Kontakt: 

Bänninger Reiskirchen Polska Sp. z o.o. 

Jana Kazimierza 1/29 

 01-248  Warszawa 

tel. (22) 877 64 16 lub 17 

fax. (22) 877 51 84 

e-mail: b-r@b-r.pl 

www.b-r.pl 

 


