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LAT

TWORZYWA 
SZTUCZNE

Szanowni klienci, dostawcy i partnerzy  
handlowi!

Firma Otto Graf GmbH została założona w roku 
1962. Przez pierwsze lata sprzedawaliśmy głów-
nie pojemniki, beczki i zbiorniki przeznaczone 
do upraw winorośli i wykorzystania w winni-
cach. Dzięki naszej dokładności i dbałości o 
wysoką jakość produktów, mogliśmy stale się 
rozwijać. Konsekwentnie wykorzystywaliśmy 
zaletę tworzywa sztucznego jaką jest odporność 
na środowisko agresywne i dodatkowo skon-
centrowaliśmy się na produkcji zbiorników dla 
zastosowań przemysłowych. W ciągu kilku lat 
staliśmy się wiodącym producentem tej branży.
Wysoki potencjał wykorzystania wody opadowej 
odkryliśmy bardzo wcześnie. W 1974 r. pod ha-
słem „Woda deszczowa jest darmowa” reklamo-
waliśmy pierwsze zbiorniki na wodę deszczową, 
a niedługo później pozostałe artykuły związane 
z wykorzystywaniem wody opadowej. Od tego 
czasu konsekwentnie śledziliśmy i rozwijaliśmy 
tę gałąź działalności.

Nasz sukces bazuje na szerokim asortymencie 
oraz dobrze zaprojektowanymi rozwiązaniami 
systemowymi. Tak duża różnorodność jest moż-
liwa dzięki najnowocześniejszym maszynom, 
wykorzystującym wszystkie klasyczne metody 
produkcji. Na całym świecie zatrudniamy 340 
pracowników, z czego 240 w Niemczech. Nasze 
produkty eksportowane są do ponad 60 kra-
jów. Liczne innowacje pozwalają nam sprostać 
wysokim wymaganiom w zakresie wykorzysty-
wania wody deszczowej i utrzymywać pozycję 
lidera rynku.
Cieszymy się, że nasze wielokrotnie nagradzane 
produkty, satysfakcjonują klientów. 
50-lecie naszej firmy zawdzięczamy klientom i 
pracownikom. 

Serdecznie dziękujemy za 50 lat zaufania

Otto P. GrafOtto F. Graf



ZAKŁAD W TENINGEN (KOŁO FRYBURGA)
• Powierzchnia 155.000 metrów kwadratowych
• ok. 270 pracowników
•  Produkcja metodą formowania wtryskowego i 

wytłaczania z rozdmuchem, recykling surowców

ZAKŁAD W DACHSTEIN (ELSASS/FRANCJA)
• Powierzchnia 100.000 metrów kwadratowych
• ok. 100 pracowników
• Produkcja metodą formowania wtryskowego i rotacyjnego



KAMIENIE MILOWE W NASZEJ HISTORII
Marka GRAF stanowi już od 50 lat synonim produktów z tworzywa sztucznego najwyższej jakości. Firma założo-
na w 1962 r. w celu dystrybucji zbiorników z tworzywa sztucznego, w ciągu pięciu dekad stała się liderem rynku 
w zakresie wykorzystywania wody opadowej. Dzisiaj GRAF zatrudnia ponad 340 pracowników – z tego ok. 240 
w Niemczech – oraz osiąga obroty wynoszące ponad 75 milionów euro. Produkty GRAF są eksportowane do 
ponad 60 krajów świata. Wśród krajów tych znajdują się także odległe obszary, jak przykładowo Australia czy 
Mongolia.

Założona w 1970 r. francuska 
spółka-córka GRAF S.A.R.L. 
przeprowadza się do obecne-
go zakładu w Dachstein, poło-
żonego w pobliżu Elsass.

Poprzez rozpoczęcie sprzeda-
ży podziemnych zbiorników 
na wodę deszczową, GRAF 
otwiera całkowicie nowy seg-
ment produktowy.

1978Otto F. Graf zakłada firmę 
Otto Graf GmbH. Początkowo 
sprzedaje zbiorniki z tworzywa 
sztucznego i beczki dla bran-
ży uprawy owoców i winorośli 
oraz zbiorniki przemysłowe.

1962

Wprowadzenie na rynek 
pierwszego zbiornika na wodę 
deszczową marki GRAF sta-
nowi fundament dla obecnie 
najważniejszej gałęzi działal-
ności: wykorzystywania wody 
deszczowej.

1974

Produkcja metodą rotacji we 
Francji zostaje unowocześnio-
na, poprzez uruchomienie 
największej maszyny w Euro-
pie.

1990

Syn założyciela, Otto P. Graf, 
zostaje kolejnym prezesem 
przedsiębiorstwa.

1996

Nadzwyczajny rozwój przed-
siębiorstwa sprawia, że ko-
nieczne jest ponownie rozbu-
dowanie zakładu w Teningen. 
GRAF inwestuje we własną 
produkcję metodą wytłacza-
nia rozdmuchem.

2008 Zrównoważony rozwój jest 
ważny już na etapie  surow-
ców. Z tego względu GRAF in-
westuje we własny recykling 
surowców.

2009

W zakładzie w Dachstein za-
inwestowano w dwie maszyny 
rotacyjne najnowszej gene-
racji. W pełni zautomatyzo-
wane instalacje tworzą nowe 
standardy w zakresie jakości 
i oszczędności energetycznej.

2011

Po ponad 10 latach owocnej 
współpracy, Otto Graf GmbH 
łączy się z firmą Klaro GmbH, 
wyspecjalizowaną w zakresie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Dzięki zakupowi angielskiej 
firmy SCP Water Management 
Ltd, powstaje nowa spółka 
GRAF UK Ltd.

2014
Otto Graf GmbH świętuje 
swoje 50-lecie powstania.

2012

Podkłady ogrodowe z linii GA-
RANTIA są początkiem nowej 
gamy produktów ogrodowych.

W Chinach powstaje biuro 
sprzedaży.

2015

Znów najlepsi: GRAF otrzymu-
je od Federalnego minister-
stwa gospodarki i technologii 
pierwsze miejsce za projekt 
rozwoju technologii w zakre-
sie spawania pojemników z 
tworzywa sztucznego o dużej 
pojemności.

2013GRAF poszerza asortyment o 
w pełni ekologiczne przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, 
które stanowią dzisiaj podsta-
wę asortymentu do odprowa-
dzania ścieków bytowo-go-
spodarczych.

2001

GRAF tworzy nową gamę zbi-
orników dekoracyjnych, które 
stanowią dziś bardzo istotny 
element asortymentu.

2002

GRAF buduje zakład w Tenin-
gen, stanowiący najnowocze-
śniejszy zakład produkcyjny 
przedsiębiorstwa. Inwestycja 
opiewa na ponad 20 milionów 
euro.

2006

Pierwsza generacja tuneli roz-
sączających marki GRAF sta-
nowi podstawę asortymentu 
wykorzystywanego do rozsą-
czania i magazynowania wody 
opadowej.

1999
W Dachstein wdrażana jest 
rekordowa inwestycja we wła-
sną produkcję metodą formo-
wania wtryskowego, przy po-
mocy trzech maszyn o dużej 
wydajności.

Zbiornik Herkules rewolucjo-
nizuje logistykę zbiorników. 
Dwie połówki zbiornika ze-
spalane są ze sobą opatento-
wanym systemem.

1997



EKOLOGICZNE PRODUKTY – EKOLOGICZNE SUROWCE – EKOLOGICZNE PRODUKCJA

Jest to równe zawartości wody znajdującej się 
w 61 basenach olimpijskich. Nie we wszyst-
kich miejscach w domu konieczne jest korzy-
stanie z wody pitnej. Produkty GRAF pomagają 
przy wykorzystywaniu wody opadowej do na-
wadniania ogrodu, w spłuczkach toaletowych 
i pralkach. Potencjał oszczędzania wynosi 
około 50% dla gospodarstw domowych i 85% 
dla obiektów przemysłowych. 98% wszystkich 
produktów marki GRAF służy ochronie środo-
wiska i podlega w 100% recyklingowi. 

Produkty ochrony środowiska z surowców  
pochodzących z recyklingu
Ponad 50% przetwarzanych w firmie GRAF 
surowców to surowce pochodzące z recyklin-
gu. Dzięki własnemu recyklingowi surowców 
zapewniamy niezmiennie wysoką jakość, a w 
całym procesie produkcji bierzemy pod uwagę 
zasadę zrównoważonego rozwoju.

Produkcja chroniąca zasoby
Dzięki najnowocześniejszym instala-
cjom, minimalizujemy wykorzysta-
nie zasobów. Nasze nowe maszy-
ny do formowania wtryskowego 
zużywają zdecydowanie mniej 
energii, niż instalacje trady-
cyjne. Powstające podczas 
produkcji ciepło służy, do 
ogrzewania budynków produk-
cyjnych i logistycznych.

KLIENCI MARKI GRAF OSZCZĘDZAJĄ CODZIENNIE NA CAŁYM 
ŚWIECIE 175 MILIONÓW LITRÓW CENNEJ WODY PITNEJ



Proces produkcji jest podstawą produktu naj-
wyższej klasy. Produkty GRAF muszą spełniać 
najróżniejsze wymogi, dlatego też GRAF opa-
nował wszystkie tradycyjne procesy produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Dla każdego 
produktu opracowano indywidualny i opty-
malny proces produkcji, który odbywa się na 
najnowocześniejszych maszynach. Tylko w 
ten sposób możemy gwarantować najwyższe 
standardy jakości, przy jednoczesnym zacho-
waniu korzystnego stosunku jakości do ceny.

Pełna gwarancja jakości
Wizerunek naszych produktów kształtuje naj-
wyższa jakość i rzetelność procesu produkcji. 
Wszystkie elementy mają swój własny numer 
seryjny, a powstanie każdego zbiornika jest 
dokładnie dokumentowane. Wszystkie para-
metry produkcyjne, jak ciężar, data produkcji 
i partia materiału, zapisywane są w celu kon-
trolowania jakości.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PRODUKCJI

NASZE KNOW-HOW



Dzięki zbiornikowi Carat S, GRAF zajął w roku 2010 pierwsze miejsce w 
konkursie innowacyjności kraju związkowego Badenia-Wirtembergia.

EKSPORT DO PONAD 

60 KRAJÓW

GRAF rozpoczął nowy rozdział, dzięki produkcji zbiornika Carat metodą formowania  
wtryskowego. W celu produkcji zbiornika Carat, na zlecenie GRAF zaprojektowano  
i zbudowano największą na świecie maszynę do formowania wtryskowego.

FORMOWANIE WTRYSKOWENAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE MASZYNA DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO
• Długość 25 metrów
• Ciężar 585 ton
• Siła zwarcia 5.500 ton
• Maks. ciężar artykułu 150 kilogramów



W ostatnich latach stale rozwijała się sieć 
partnerów handlowych GRAF. Produkty GRAF 
są eksportowane do ponad 60 krajów. Udział 
eksportu w naszym przedsiębiorstwie niemal 
podwoił się w ostatnich pięciu latach. 

Nadzwyczajną lojalność naszych klientów za-
wdzięczamy wyjątkowej jakości produktów, 
korzystnemu stosunkowi ceny do jakości, jak 
i dobrym relacjom z partnerami handlowymi. 
Ogromne znaczenie w gwarantowaniu najwyż-
szego standardu obsługi ma przemyślana lo-
gistyka z krótkimi czasami reakcji i dostawy.

LOGISTYKA

LOGISTYKA FIRMY GRAF MOŻE POCHWALIĆ 
SIĘ 99% SKUTECZNOŚCIĄ DOSTAW

Wielka Brytania
Francja

Hiszpania

Niemcy
Polska

Niemcy

Australia
(Perth, Adelaide, Brisbane)

Chiny



Klasyczna beczka na wodę opadową stworzyła w 1974 r. fun-
dament dla odnoszącego sukcesy asortymentu marki GRAF. 
Wyraziste, czy też subtelne kolory – nowoczesny czy tradycyjny 
styl – nasi klienci mogą wybierać spośród 60 rozmiarów, form 
i kolorów zbiorników.

WZORNICTWO



Nasze osiągnięcia jako lidera innowacji doku-
mentuje zarówno ponad 200 zarejestrowanych 
patentów, jak i liczne wyróżnienia. Innowacje 
te napędzają rozwój i stanowią podstawę na-
szego sukcesu.

Wszystkie produkty marki GRAF stanowią kon-
strukcje stworzone przez własny dział R&D.
Tutaj łączą się wszystkie wymagane kompe-
tencje, od designu i funkcji po konstrukcję i 
statykę.

INŻYNIERIA



Poza wysokiej jakości produktami, duże zna-
czenie ma także rzetelna obsługa. Aktywne 
i profesjonalne wsparcie jest podstawą po-
dejścia do klienta – zawsze wtedy, gdy nas 
potrzebujecie. Nasze tradycyjne, ścisłe po-
wiązania z fachową sprzedażą materiałów 
budowalnych gwarantują znakomite i kom-
pleksowe wsparcie. Często to popularność 
i wizerunek marki decydują w staraniach o 

względy konsumenta, dlatego dzięki naszym 
działaniom marketingowym przyczyniamy się 
do zwiększenia popytu i wspieramy dystrybu-
torów, oferujących nasze produkty. Jeżeli w 
przyszłości pojawią się problemy z naszymi 
produktami, nasz doskonały serwis pomoże 
przy ich nieskomplikowanym i szybkim usu-
nięciu.

WSPARCIE OD DORADZTWA AŻ PO BUDOWĘ

- GRAF TV

- Doradca produktowy

-   Materiały do pobrania

- Kody 

www.graf.info



Zmotywowanie, zaangażowanie i nadzwyczaj-
na gotowość do działania naszych pracowni-
ków, stanowią fundament sukcesu naszej fir-
my. Obecnie w GRAF pracuje około 340 osób. 
Od momentu wybudowania nowego zakładu w 
Teningen w 2006 r., stworzyliśmy 186 nowych 
miejsc pracy i zwiększyliśmy obroty o 80%.

Atrakcyjność pracodawcy
GRAF jest stabilnym i godnym zaufania pra-
codawcą. Ciągły rozwój firmy i inwestycje w 
miejsca pracy, sprzyjają budowaniu poczucia 
bezpieczeństwa i pozytywnych relacji z pra-
cownikami. Krótkie ścieżki decyzyjne i nie-
skomplikowane hierarchie tworzą podstawy 
dla pracy, w której decyzje podejmuje się sa-
modzielnie. Dzięki świetnej atmosferze pracy 
i warunkom zatrudnienia, firma GRAF jest bar-
dzo atrakcyjnym pracodawcą.

Kształcenie w GRAF
Aktywnie postrzegamy naszą społeczną od-
powiedzialność w stosunku do młodych ludzi. 
Aktualnie ponad 30 młodych osób ukończyło 
w GRAF swoje szkolenie i zostało zatrudnio-
nych przez firmę w ramach stałego stosunku 
pracy.

LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI



GRAF Polska
Ul. Unii Europejskiej 26
PL-96-100 Skierniewice

Tel.: +48 46 834 86 50
Faks: +48 46 833 25 05
info@grafpolska.pl
www.grafpolska.pl
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