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Zaufanie i bezpieczeństwo, a także jakość oferowanych 
usług i produktów to główne wartości, którymi się kieruje-
my. Dynamika rozwoju firmy BMETERS zależy od wielolet-
niego doświadczenia oraz stale rosnących standardów 
obsługi Klienta. Dzięki temu osiągnęliśmy pozycję lidera 
w Polsce, w dziedzinie projektowania, produkcji oraz 
serwisu urządzeń pomiarowych. 

Kilkanaście lat wytrwałej pracy nad nowymi rozwiązania-
mi konstrukcyjnymi oraz ciągłe doskonalenie procesu 
produkcyjnego, zostały docenione przez Klientów. Obecnie 
nasza firma jest jedną z największych międzynarodowych 
grup o zasięgu globalnym, produkujących urządzenia z 
zakresu opomiarowania wody i ciepła. 

Zawsze najwięcej wymagamy od siebie, dlatego wyprze-
dzamy Państwa oczekiwania i skutecznie przybliżamy 
przyszłość. 

Dzisiaj co trzeci wodomierz
sprzedawany w Polsce, to
wodomierz marki BMETERS
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Dariusz Krawczyk
Wiceprezes Bmeters Polska

O prawdziwym sukcesie 
decydują ludzie
Pasja, doświadczenie i wiedza pomagąją rozwinąć każdą 
firmę. Jednak to odpowiedni ludzie tworzą jej najwyższą 
wartość i gwarantują prawdziwy sukces. Wierzymy, że 
umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników są 
źródłem pomyślnej realizacji strategii firmy. Rozwój tech-
nologiczny oparty na wspólnym działaniu sprawił, że dziś 
jesteśmy jednym z największych producentów urządzeń 
pomiarowych w Polsce oraz w Europie. Nasze innowacyj-
ne produkty realizują potrzeby Klientów na całym świecie, 
zapewniając precyzję pomiaru, kompleksową obsługę 
oraz najwyższą jakość. 
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Wszystkie urządzenia BMETERS spełniają wszelkie polskie 
i europejskie normy jakości. Wykonane są z wysokiej 
jakości materiałów, według ściśle określonych standardów 
produkcyjnych. Oferujemy Państwu wodomierze mieszka-
niowe oraz przemysłowe, ciepłomierze, a także podzielniki 
kosztów ogrzewania. Stworzyliśmy także najwyższej klasy, 
zintegrowany system zdalnego odczytu. Ten nowoczesny 
mechanizm gwarantuje niezawodne i efektywne działanie, 
a zastosowane w nim innowacyjne technologie zapewniają 
wieloletnie użytkowanie.

Doświadczenie i profesjonalizm przejawia się nie tylko w 
produktach firmy BMETERS, ale już na samym etapie ich 
projektowania i wytwarzania. Wszystkie znajdujące się w 
fabryce maszyny do produkcji seryjnej, taśmy montażowe 
oraz stanowiska legalizacyjne są stale unowocześniane. 
Nasze precyzyjne urządzenie pomiarowe wykonane z 
wysokogatunkowych surowców, wpływają na rozsądne 
zużycie mediów, a tym samym – dbają o środowisko i 
jego ochronę. Wszystko to gwarantuje Państwu najwyższą 
jakość.

Najwyższa jakość wykonania 
gwarantuje precyzję pomiaru

Produkty

WODOMIERZE 
Produkowane przez nas wodomierze 
przeznaczone są do mieszkań, domów 
oraz przemysłu. W ofercie znajdują 
się: wodomierze suchobieżne i 
mokrobieżne, oraz jednostrumieniowe, 
wielostrumieniowe i śrubowe. 
Posiadamy także wodomierze 
przystosowane do systemu zdalnego 
odczytu.

CIEPŁOMIERZE  
Oferujemy ciepłomierze o konstrukcji 
kompaktowej, przeznaczone do 
gospodarstw domowych i budownictwa 
wielolokalowego. Dostępne są również 
ciepłomierze rozłączne z szeroką gamą 
przetworników przepływu, przeznaczone 
do rozwiązań przemysłowych oraz na 
przyłącza główne.

PODZIELNIKI 
Innowacyjny, dwuczujnikowy, 
elektroniczny podzielnik kosztów 
ogrzewania w wersji z wyjściem 
optycznym oraz nowoczesnym 
modułem radiowym. Podzielniki 
jeszcze nigdy przedtem nie dawały tak 
dużej możliwości analizy zużycia ciepła 
w systemie centralnego ogrzewania.

ZDALNY ODCZYT
Opracowaliśmy zintegrowany system 
opomiarowania mediów drogą radiową i 
elastyczny zbiór współpracujących z nim 
urządzeń. Oferujemy także intuicyjne 
oprogramowania służące do odczytu 
i archiwizacji danych z wodomierzy, 
ciepłomierzy oraz podzielników kosztów 
ogrzewania.



Prowadzimy analizy doboru wodomierzy i ciepłomierzy, 
pierwotne montaże oraz instalacje zdalnych systemów 
odczytu. Dzięki nowoczesnej linii legalizacyjnej, świadczy-
my usługi legalizacji wodomierzy, ich serwisowanie oraz 
innowacyjną usługę ekspertyz urządzeń pomiarowych. 
Oprócz precyzyjnego wykonania urządzeń, dbamy również 
o ich poprawny dobór i montaż. Zapewniamy także usługi 
rozliczenia kosztów zużycia mediów na terenie całej             
Polski poprzez nasze Centrum Rozliczeniowe, które  swoim 
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Usługi

Stawiamy na precyzję 
i wysokie kompetencje
naszych pracowników

19-letnim doświadczeniem gwarantuje wysoką jakość i 
precyzję. Jednocześnie stale podnosimy kwalifikacje 
naszych pracowników, dzięki czemu mamy pewność, że 
rozliczanie zużycia mediów odbywać się będzie w sposób 
prawidłowy i bezbłędny. Każde działanie wykonujemy 
przede wszystkim z myślą o Klientach. Nasi profesjonalni 
przedstawiciele handlowi zapewnią Państwu wysoki 
poziom obsługi oraz pomoc w doborze sprzętu wysokiej 
jakości, w atrakcyjnych cenach.

MONTAŻ URZĄDZEŃ
Wiemy jak ważny jest prawidłowy montaż naszych 
urządzeń. Dlatego też przywiązujemy bardzo dużą 
wagę do wykwalifikowanej kadry montażowej oraz 
ściśle weryfikujemy firmy, z którymi współpracujemy 
pod względem wiedzy i doświadczenia.

ZDALNY ODCZYT ZUŻYCIA MEDIÓW
Prowadzimy odczyty wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników 
kosztów ogrzewania drogą radiową, które w przeciwieństwie do 
odczytów tradycyjnych, nie wymagają obecności mieszkańca w 
lokalu. Efekt? Oszczędność czasu i pieniędzy oraz zwiększenie 
precyzji rozliczenia kosztów

ROZLICZENIE KOSZTÓW      
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 
oferujemy usługę rozliczenia zużycia wody oraz 
ciepła. Jednocześnie zapewniamy pomoc w doborze 
odpowiedniego systemu rozliczeniowego dla 
Państwa nieruchomości, w zależności od warunków 
lokalowych.
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Szczególną uwagę zwracamy na potrzeby naszych Klientów, 
ponieważ wierzymy, że Państwa sukces jest również naszym 
sukcesem. Dbamy o rzeczową i dobrą komunikację oraz 
wzajemne zrozumienie. Przewyższamy oczekiwania dzięki 
elastyczności we współpracy, szybkiej realizacji oraz wysokiej 
jakości dostarczanych rozwiązań. Nasze produkty dostępne 

są w największych sieciach dystrybucyjnych kraju. Spółdziel-
nie, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorstwa 
wodociągowe oraz zarządcy nieruchomości mają natomiast 
zapewnione wsparcie i kompetentne doradztwo przedstawi-
cieli regionalnych. Systematycznie podnosimy również jakość 
usług posprzedażowych i wspomagających. 

Podejście

Wszystkie działania 
wykonywane są w najwyższej 

trosce o Klienta

DORADZTWO TECHNICZNE   
Zadowolenie naszych Klientów osiągamy 
dzięki prawidłowemu zastosowaniu 
wysokiej jakości produktów. Doradzamy 
zarówno w zakresie opomiarowania 
wody oraz ciepła, jak i zdalnego odczytu 
danych oraz integracji oprogramowania 
z systemem rozliczeń.

SZKOLENIA
Oprócz wysokiej jakości naszych urządzeń 
i certyfikatów liczy się również wiedza. 
Produkty muszą zostać właściwie 
dobrane do warunków technicznych 
oraz prawidłowo zainstalowane. Dlatego 
tak ważne są dla nas częste szkolenia 
projektantów i dystrybutorów. 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
Od wielu lat uczestniczymy w 
największych targach branży 
wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej 
w Polsce. Dostępność wszystkich atestów, 
certyfikatów, badań typów i deklaracji jest 
zapewniona przez stale aktualizowaną 
stronę internetową. 

LOGISTYKA 
Dbamy o każdy szczegół, ponieważ wiemy 
jak ważna jest terminowość w rozwoju 
firmy. Nasze produkty dostarczane są 
szybko i sprawnie na terenie całego kraju. 
Dzięki rozbudowanej sieci handlowej i 
autoryzowanym dystrybutorom, produkty 
BMETERS docierają do Państwa w 24 
godziny od terminu zamówienia. Zawsze 
na czas, skutecznie i kompleksowo.



Od wielu lat skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz 
doskonaleniu procesu produkcyjnego. Udało nam się, ponieważ zawsze 
najwięcej wymagamy od siebie i stawiamy sobie wysokie cele. Dostarczamy 
precyzyjne i zarazem proste w obsłudze urządzenia, które ułatwiają Państwa 
życie, pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze. Zadowolenie i zaufanie 
naszych Klientów są dla nas najwyższą wartością. Dlatego robimy wszystko, 
by wyprzedzić Państwa oczekiwania i skutecznie przybliżamy przyszłość.
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Misja

ŚRODOWISKO   
Wierzymy, że każdy może uczestniczyć w 
ochronie środowiska poprzez codzienne, 
proste czynności, służące oszczędzaniu 
wody czy energii elektrycznej.  Dlatego 
dokładamy wszelkich starań do produkcji 
precyzyjnych urządzeń pomiarowych, 
które zapewniają rozsądne zużycie 
mediów, a tym samym – przyczyniają się 
do dbania o środowisko i jego ochronę.

JAKOŚĆ
Nad doskonaleniem produktów i 
rozwojem nowych rozwiązań pracuje 
międzynarodowy sztab inżynierów 
i konstruktorów. Każdy z działów 
produkcyjnych posiada własne 
laboratorium badawczo-wzorcujące, 
w którym produkowane urządzenia 
pomiarowe poddawane są najbardziej 
wymagającym testom jakościowym i 
ocenie zgodności. 

PRECYZJA
To dzięki precyzji pomiaru możliwe jest 
bezproblemowe rozliczanie mediów. 
Dbamy o jej zachowanie na każdym etapie 
prac - od konstrukcji urządzenia według 
ścisłych norm międzynarodowych, po 
laboratoryjne dokonanie oceny zgodności 
według normy. Dzięki temu mamy 
pewność najwyższej jakości naszych 
urządzeń.

ROZWÓJ
Ważny jest dla nas rozwój obszarów w 
których działamy, dlatego stawiamy na 
innowacyjne rozwiązania. Nowe pomysły 
w doskonaleniu urządzeń opracowuje 
nasz dział badawczo-rozwojowy we 
Włoszech oraz w Polsce. Skupiamy 
się na przyszłych możliwościach 
technologicznych i staramy się je 
Państwu przybliżyć.  



Poznań

Wrocław
Psary

Kraków

Katowice

Oddział Toruń
torun@bmeters.pl
tel. +48 508 360 133

Toruń

Warszawa

Oddział Poznań
poznan@bmeters.pl
tel. +48 500 260 079

Oddział Warszawa
warszawa@bmeters.pl
tel. +48 502 065 412
tel. +48 500 260 167

Oddział Kraków
krakow@bmeters.pl
tel. +48 502 065 413

BMETERS
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Główna 60
51-188 Psary k. Wrocławia
tel. +48 71 388 90 83
fax +48 71 387 15 37
biuro@bmeters.pl
www.bmeters.pl

Oddział Wrocław
wroclaw@bmeters.pl
tel. +48 500 259 784
tel. +48 500 260 245

Oddział Katowice
katowice@bmeters.pl
tel. +48 515 184 183

Szczecin

Oddział Szczecin
szczecin@bmeters.pl
tel. +48 603 866 345

Kielce

Oddział Kielce
kielce@bmeters.pl
tel. +48 665 096 463

  Łódź

Oddział Łódź
łódź@bmeters.pl
tel. +48 605 555 372
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