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Rodzinne 
przedsiębiorstwo

W 1983 roku dr Erwin Weßling założył 
p i e r w s z e  l a b o r a t o r i u m  W E S S L I N G 
w odrestaurowanym XVIII-wiecznym młynie, 
zlokalizowanym w niemieckim Altenberge. 
W kolejnych latach, w całych Niemczech 
powstawały kolejne oddziały, by w 1992 roku 
firma mogła rozpocząć działalność na skalę 
międzynarodową. W 2004 roku powstał 
pierwszy polski oddział firmy.

Obecnie grupę WESSLING tworzy 26 oddziałów zlokalizowanych w 9 krajach 
oraz 1600 pracowników, posiadających specjalistyczne kwalifikacje z wielu 
różnych dziedzin. 

Od momentu założenia firmy naszym celem jest świadczenie usług 
analitycznych i konsultingowych na najwyższym poziomie, spełniających 
oczekiwania naszych partnerów biznesowych. Niezmienne pozostały również 
wartości wyznawane przez założyciela firmy, czyli bezstronność, uczciwość, 
innowacyjność i odpowiedzialność społeczna. 

PRACOWNIKÓW PAŃSTW ODDZIAŁÓW

1600 9 26

Dzieło Erwina Weßlinga kontynuuje 
kolejne pokolenie: Julia, Florian, Anna 
i Diana. Teraz to oni dbają o to, 
aby firma pozostała wierna swoim 
zasadom, a wysoka jakość usług 
spełniała wymagania kl ientów, 
budując pozytywny wizerunek firmy 
i dbając o jej nienaganną reputację.
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„Quality of Life”
Ideologia firmy WESSLING

Zajmujemy się wykonywaniem analiz z zakresu żywności, produktów i ochrony 
środowiska, pomiarami i badaniami emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
pobieraniem próbek, a także doradztwem.
Laboratoria WESSLING Polska sp. z o.o. posiadają akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji. Pozytywna opinia jednostki akredytującej potwierdza 
nasze kompetencje w zakresie wykonywanych usług oraz świadczy o ich 
wysokiej jakość. Analizy wykonujemy w oparciu o zestandaryzowane normy, 
zarówno krajowe, jak i europejskie. Nasze laboratoria posiadają również 
zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
do wykonywania badań wody do spożycia, zatwierdzenie Głównego Inspektora 
Weterynarii (GIW) do wykonywania badań żywności pochodzenia zwierzęcego 
i pasz oraz certyfikat GMP + B11 w zakresie badania pasz.

Nasze jednostki:

 Laboratorium Badań Środowiska
 Laboratorium Badań Żywności
 Laboratorium Pomiarów Emisji

Nasz dział ekspercki:

 Konsulting Środowiskowy

„Quality of Life” to hasło wbudowane w naszą markę. Poprawa jakości 
życia w sposób zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju 
oraz społecznej odpowiedzialności przyświeca działaniom, których się 
podejmujemy na co dzień oraz wprowadzanym przez nas innowacjom. 

Swoim doświadczeniem chcemy dzielić się z innymi, dlatego organizujemy 
szkolenia dla różnych grup docelowych, dostosowując ich zakres do naszych 
odbiorców. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii 
oraz zachęcanie do działań sprzyjających środowisku.
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Laboratorium 
Badań Środowiska

W wykonujemy badania wód, gruntów,  Laboratorium Badań Środowiska 
ścieków i osadów ściekowych oraz odpadów. Zapewniamy akredytowane 
analizy oraz wysoką jakość usług. Oprócz usług badawczych, nasi przeszkoleni 
pracownicy wykonują także usługi pobierania próbek do badań 
laboratory jnych w sposób zgodny z  obowiązującymi  normami
oraz wymaganiami prawnymi. Zarówno ich kompetencje, jak i całego zespołu, 
są potwierdzane podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

BADANIA WODY

       Woda powierzchniowa
Ÿ Pobieranie próbek wód powierzchniowych

Ÿ Badania w szerokim zakresie parametrów 
fizykochemicznych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, m.in.: pH, przewodność, BZT , 5

ChZT, azot, fosfor, jony, metale ciężkie, 
węglowodory ropopochodne, lotne związki 
organiczne, pestycydy.

Woda podziemna
Ÿ Pobieranie próbek wody z piezometrów 

lub otworów wiertniczych.

Ÿ Badania w zakresie elementów ogólnych, 
elementów nieorganicznych i organicznych 
według Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i jednolitych części wód 
podziemnych oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych: pH, OWO, 
PEW, temperatura, tlen rozpuszczony, metale 
ciężkie, aniony, cyjanki, jon amonowy, 
wodorowęglany, WWA, BTX, indeks fenolowy, 
pestycydy, węglowodory ropopochodne.

Ÿ Badanie agresywności wody w stosunku 
do betonu i stali według normy 
PN-EN 206-1:2003, w którym zawiera się: pH, 
CO  agresywny, chlorki, siarczany, jon amonowy, 2

       Woda pitna
Ÿ Pobieranie próbek zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Ÿ Badania wody w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych według 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, m.in.: Escherichia coli, Enterokoki, 
Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba 
mikroorganizmów, Legionella, akrylamid, metale, 
aniony, WWA, chlorek winylu, cyjanki, 
epichlorohydryna, pestycydy, THM, jon amonowy, 
barwa, mętność, OWO, pH, PEW, smak, sód, 
utlenialność, zapach, bromodichlorometan, chlor 
wolny, chloraminy i twardość.

Woda ciepła
Ÿ Pobieranie próbek do badania mikrobiologicznego.

Ÿ Badanie wody w zakresie bakterii z rodzaju 
Legionella.

Woda basenowa
Ÿ Pobieranie próbek do badań.

Ÿ Badania wody basenowej w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych według 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach, w tym: Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, gronkowce 
koagulazododatnie, ogólna liczba 
mikroorganizmów, Legionella, pH, potencjał redox, 
chlor, temperatura.



BADANIA GRUNTU BADANIA ŚCIEKÓW 
I OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Ÿ Określenie listy substancji zanieczyszczających 
na podstawie informacji archiwalnych i rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej 
na badanym terenie.

Ÿ Ustalenie listy substancji, które stwarzają 
zagrożenie.

Ÿ Pobieranie próbek powierzchniowych 
oraz z odwiertów.

Ÿ Badania fizykochemiczne według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, m.in.: 
metale ciężkie, cyjanki, benzyny i oleje, BTEX, 
WWA, chlorobenzeny, chlorofenole, VOX, PCB, 
pestycydy chloroorganiczne.

Ÿ Pobieranie próbek osadów ściekowych 
i ścieków (pobór chwilowy i średniodobowy).

Ÿ Badania parametrów fizykochemicznych 
w ściekach (m.in. metale ciężkie, chlorofenole, 
pestycydy, PCB, zawiesiny, pH, BZT5, ChZT, 
OWO, azoty, aniony, cyjanki, chlor, detergenty, 
węglowodory ropopochodne, WWA, BTX, AOX, 
siarczki i siarkowodór, ekstrakt eterowy) 
i w osadach ściekowych (pH, sucha masa, 
substancja organiczna, azotu, fosfor, wapń, 
magnez, metale ciężkie  ) oraz badania 
mikrobiologiczne (Salmonella, liczba żywych 
jaj pasożytów jelitowych (Ascaris, Trichuris, 
Toxocara).

Ÿ Ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu 
rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

Ÿ Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Ÿ Badania paliw alternatywnych (RDF) oraz biomasy 
pod kątem wykorzystania do celów energetycznych, 
m.in. ciepło spalania, wartość opałowa, strata 
prażenia (LOI), wilgotność, wodór, popiół, chlor, 
siarka, węgiel i metale ciężkie.

Ÿ Badania odpadów pod kątem właściwości, które 
czynią z nich odpady niebezpieczne, w celu zmiany 
lub przekwalifikowania kodu odpadu.

Ÿ Testy zgodności odpadów wraz z opracowaniem 
karty charakterystyki odpadu  - określenie 
możliwości składowania odpadu na danym typie 
składowiska według Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach, m.in. metale 
ciężkie, aniony, indeks fenolowy, DOC, TDS, TOC, 
BTEX, WWA, PCB, strata przy prażeniu, ciepło 
spalania, zdolność do neutralizacji kwasów.
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BADANIA ODPADÓW

Ÿ Pobieranie próbek do analizy laboratoryjnej

Ÿ Badania materiałów jednorodnych 

i niejednorodnych pod kątem obecności azbestu

Ÿ Badania kruszyw pod kątem obecności 

zanieczyszczeń takich jak: metale ciężkie, oleje, 

indeks oleju mineralnego, WWA

BADANIA MATERIAŁÓW



Laboratorium 
Badań Żywności

W  wykonywane s  analizy surowców, Laboratorium Badań Żywności ą
pó produktów i gotowych wyrobów spo ywczych oraz pasz. ywno  i pasze ł ż Ż ść
sprawdzane s  w zakresie  zanieczyszcze  fizykochemicznych ą ń
oraz mikrobiologicznych. Prowadzona jest tak e ocena sensoryczna rodków ż ś
spo ywczych. Ponadto, nasi specjali ci s u  pomoc  w ocenie oznakowania ż ś ł żą ą
produktów spo ywczych, wykonuj  weryfikacj  etykiet.ż ąc ę

      Badania fizykochemiczne
Ÿ Badania wartości odżywczej, w tym: białko, 

tłuszcz, kwasy tłuszczowe, węglowodany, cukry, 
błonnik, witaminy, składniki mineralne.

Ÿ Badania zanieczyszczeń żywności, takich 
jak metale ciężkie, mykotoksyny, WWA, dioksyny, 
pozostałości pestycydów.

Ÿ Badania GMO oraz identyfikacja gatunków 
zwierząt.

Ÿ Badania alergenów: glutenu, siarczynów 
(dwutlenku siarki), białek mleka, jaj, orzechów 
laskowych, włoskich, nerkowca, orzeszków 
ziemnych oraz migdałów, soi, łubinu, sezamu 
i gorczycy.

      Ocena sensoryczna
Ÿ Ocena walorów wizualnych, smakowo-

zapachowych oraz konsystencji produktu.

Ÿ Pomoc w utrzymaniu prawidłowej charakterystyki 

sensorycznej produktów spożywczych z pomocą 

analizy wzrokowej, słuchowej, smakowej, 

dotykowej i zapachowej.

       Badania mikrobiologiczne
Ÿ Badania mikrobiologiczne żywności, w tym między 

innymi: Salmonella, Listeria monocytogenes, bakterie 
z grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba 
drobnoustrojów, liczba pleśni i drożdży.

Ÿ Badania próbek z obszaru produkcji żywności 
i obrotu żywnością, w tym próbek pobranych 
z powierzchni produkcyjnych, np. z części maszyn, 
narzędzi, stołów roboczych i linii produkcyjnych, 
wymazy z rąk pracowników i odzieży roboczej.

Ÿ Badania wymazów/wycinków z tusz zwierząt rzeźnych.

Ÿ Badania próbek metodą wymazów pod kątem 
parametrów mikrobiologicznych, takich jak: 
ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacteriaceae, 
Listeria monocytogenes, Salmonella i gronkowce 
koagulazo-dodatnie.

Ÿ Badania próbek metodą odciskową dla określenia 
ogólnej liczby drobnoustrojów 
i Enterobacteriaceae.

Ÿ Badania skuteczności mycia i dezynfekcji obszarów 

roboczych oraz czystości powietrza 

w obszarze produkcji.

BADANIA ŻYWNOŚCI
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      Usługi dodatkowe mające wpływ 
      na poprawność danych na etykietach

Ÿ Analiza składników odżywczych do umieszczenia 
w tabeli wartości odżywczej.

Ÿ Badanie obecności składników alergennych.

Ÿ Badanie obecności substancji konserwujących, 
w tym: .kwas benzoesowy, kwas sorbowy

Ÿ Identyfikacja gatunkowa składników zwierzęcych.

Ÿ Obecność składników modyfikowanych 
genetycznie (GMO).

Ÿ Inne (mające wpływ na informacje na etykiecie).

      Zakres weryfikacji etykiet
Ÿ Sprawdzenie poprawności tłumaczenia treści etykiet 

na język polski.

Ÿ Tłumaczenie treści etykiet na język polski z języków: 
angielskiego i niemieckiego.

Ÿ Weryfikacja szczegółowych danych obowiązkowych.

Ÿ Poprawność umieszczenia poszczególnych informacji 
na etykiecie.

Ÿ Poprawność informacji na temat wartości odżywczej.

Ÿ Oznakowanie substancji alergennych.

Ÿ Weryfikacja informacji podawanych na zasadzie 
dobrowolności.

Ÿ Końcowa weryfikacja po korektach.

OCENA OZNAKOWANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

       Badania fizykochemiczne
Ÿ Badania zgodnie z wymogiem GMP+ w zakresie: 

metale ciężkie (As, Cd, Pb, Hg i fluor), aflatoksyna 
B1, dioksyny: polichlorowane dibenzodioksyny 
i dibenzofurany oraz dioksynopodobne PCB.

Ÿ Badania fizykochemiczne, w tym: azotany, 
melamina, pestycydy, kokcydiostatyki, alkaloidy.

Ÿ Badania w zakresie składników odżywczych: 
tłuszcz, białko, włókno surowe, składniki 
mineralne, witaminy.

       Badania mikrobiologiczne
Ÿ Badania w zakresie bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego, w tym: Salmonella, 
Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, 
pleśnie i drożdże, bakterie beztlenowe 
przetrwalnikujące.

BADANIA PASZ



Laboratorium 
Pomiarów Emisji

Wykwalifikowany zespół specjalistów z Laboratorium Pomiarów Emisji 
przeprowadza pomiary zanieczyszczeń powietrza obejmujące zarówno 
pomiary okresowe, technologiczne i sprawdzające, jak i rozruchowe. 
Realizowane przez nas pomiary są zgodne z wymaganiami stawianymi 
procesom objętym obszarem regulowanym prawnie lub bazują na metodach 
wskazanych jako referencyjne. Wieloletnie doświadczenie, wysokie 
kompetencje i wiedza techniczna naszego zespołu pozwalają nam stanowić 
wsparcie dla klientów również w przypadku niestandardowych pomiarów. 

POMIARY EMISJI

       Procedura AST 
Ÿ Pomiary kontrolne poszczególnych parametrów  

stacjonarnych systemów ciągłego monitoringu 
emisji gazów odlotowych (AMS) zainstalowanych 
na instalacjach wymagający ciągłej kontroli 
poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

       Inne 
Ÿ Pomiary skuteczności działania instalacji 

i urządzeń ochrony powietrza (instalacje 
odsiarczania, odazotowania, odpylania).

Ÿ Pomiary emisji zanieczyszczeń na potrzeby 
systemów sprawozdawczych i opłat za 
korzystanie ze środowiska (PRTR, KOBIZE 
i inne).

Ÿ Pomiary wewnątrz budynków 
(IAQ - Indoor Air Quality) na potrzeby certyfikacji 
BREEAM, LEED, WELL .

Ÿ Pomiar azbestu w powietrzu.

Ÿ Pomiar i monitoring odorów.

Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń 
z instalacji, urządzeń i emitorów 
Ÿ Pomiar strumienia masy pyłu, w tym oznaczenia 

udziału frakcji pyłu  i .PM PM10 2,5

Ÿ Pomiar emisji substancji gazowych.

Ÿ Pomiary stężeń i emisji indywidualnych Lotnych 
Związków Organicznych (TVOC) oraz sumy .

Ÿ Pomiary stężeń i emisji związków organicznych 
i nieorganicznych m.in. chlorowodoru, fluorowodoru, 
amoniaku, formaldehydu, węglowodorów.

Ÿ Pomiary stężeń i emisji sumy oraz indywidualnych 
metali ciężkich rtęci oraz , zarówno  w fazie gazowej, 
jak i w pyle.

Ÿ Pomiary emisji  i .dioksyn furanów

 Procedura QAL2 
Ÿ Pomiary kalibracyjne poszczególnych parametrów 

stacjonarnych systemów ciągłego monitoringu emisji 
gazów odlotowych   zainstalowanych na (AMS)
instalacjach spalania paliw, instalacjach spalania 
i współspalania odpadów  wymagający ciągłej kontroli 
poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
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Konsulting 
Środowiskowy

Zbudowaliśmy zespół specjalistów udzielających wsparcia dla działań 
inwestycyjnych naszych klientów i zintegrowaliśmy bazę wiedzy eksperckiej 
z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk przyrodniczych. 
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Zapewniamy obsługę środowiskową na każdym etapie działalności. 
Uczestniczymy w procesie inwestycyjnym dla nowych instalacji 
lub dotyczącym zmian w już istniejących obiektach. Wskazujemy 
możliwości rozwiązań dla zapewnienia jak najlepszej ochrony 
komponentów środowiska, monitoringu i spełnienia wszelkich formalności 
w przygotowaniu, realizowaniu i eksploatacji w tym obszarze. 

Dzięki naszym działaniom przyczyniamy się do uruchomienia “zielonego 
światła” dla inwestycji. Współpracujemy i działamy również na rzecz instalacji 
będących w ciągłej eksploatacji. Uczestniczymy w każdym projekcie, 
aż do momentu uzyskania wymaganej decyzji. Pomagamy uzyskać zgody 
na realizację inwestycji, eksploatację instalacji lub użytkowanie obiektu 
oraz dotrzymać terminów sprawozdawczych. 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty środowiskowe, BHP i PPOŻ w zakresie 
zgodności z wymaganiami prawnymi czy też regulacjami wewnętrznymi. 
Opracowujemy dokumentację środowiskową na potrzeby kupna-sprzedaży 
nieruchomości.

Działamy w wielu sektorach 
gospodarki. Wspieramy zarówno 
małe podmioty gospodarcze, 
jak i duże zakłady przemysłowe.



KONSULTING ŚRODOWISKOWY

Gospodarka wodno-ściekowa
Ÿ Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi

Ÿ Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Ÿ Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych

Ÿ Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Ochrona powierzchni ziemi
Ÿ Raport początkowy / Raport końcowy

Ÿ Analiza ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń, 
czyli ocena konieczności sporządzenia raportu 
początkowego

Ÿ Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego

Ÿ Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne

Ÿ Projekt planu remediacji

Inne
Ÿ Audyty środowiskowe, BHP I PPOŻ

Ÿ Opłaty za korzystanie ze środowiska

Ÿ Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami BDO

Ÿ Konsulting odpadowy 

Ÿ Szkolenia

Ÿ Edukacja ekologiczna

Oddziaływanie na środowisko
Ÿ Analiza / Ocena ryzyk środowiskowych

Ÿ Inwentaryzacja przyrodnicza

Ÿ Inwentaryzacja drzew i krzewów

Ÿ Przegląd ekologiczny

Ÿ Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Ÿ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ÿ Analiza porealizacyjna

Instalacje IPPC
Ÿ Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego 

lub jego zmiany

Ÿ Rewizja i dostosowanie do konkluzji BAT

Ochrona powietrza
Ÿ Zgłoszenie instalacji

Ÿ Wniosek na wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza

Ÿ Plan obniżenia emisji

Ÿ Bilans LZO

Gospodarka odpadami
Ÿ Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów

Ÿ Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów

Ÿ Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Ÿ Opinie określające czy odpad jest niebezpieczny



Obsługa Klienta 
Dbamy o jakość i bezpieczeństwo

Każdy klient jest dla nas kluczowy, dlatego robimy co w naszej mocy, 
aby realizację zlecenia uczynić jak najprostszą. Budujemy partnerstwo 
i utrzymujemy dobre relacje z klientami wsłuchując się w ich potrzeby, staramy 
się podchodzić indywidualnie do każdego projektu oraz dzielimy się swoją 
wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie zlecenia. 
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Dbamy o  log istykę  z lecen ia 
pob iera jąc  próbk i  do  badań 
i dostarczając je do laboratorium 
lub przygotowując odpowiednie 
pojemniki  do samodzielnego 
pobierania próbek i organizując ich 
transport do ustalonego miejsca.

W celu zapewnienia prawidłowych wyników badań oferujemy system, który 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo próbek. Jego centralnym elementem są 
specjalnie zaprojektowane pojemniki , dzięki którym próbki WESSLING-BOX
docierają do laboratorium w niezmienionym stanie. Dzięki systemowi 
chłodzenia, można realizować transporty trwające dłuższy czas i obejmujące 
długie trasy.



Portal Klienta WESSLING 
Zamawianie usług 24/7

Portal Klienta WESSLING to odpowied  na potrzeby naszych klientów. ź
Zapewnia on maksymaln  wygod , przyjazny interfejs oraz atw  i szybk  ą ę ł ą ą
obs ug . Niezale nie od tego, czy jeste  w pracy, w drodze, u ywasz swojego ł ę ż ś ż
smartfona, czy komputera – mo esz wygodnie zamówi  potrzebne us ugi ż ć ł
oraz sprawdza  wyniki zleconych analiz zawsze i wsz dzie. ć ę

PORTAL KLIENTA 
WESSLING

Ÿ Dostęp 24/7.

Ÿ Indywidualne usługi analityczne.

Ÿ Możliwość łatwego zlecania badań online.

Ÿ Pełna kontrola kosztów.

Ÿ Natychmiastowe potwierdzenie zlecenia.

Ÿ Szybki podgląd wyników analiz.

Ÿ Dostęp z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Ÿ Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.

wygodnie

szybko

łatwo

15



ul. Biskupińska 14
30-732 Kraków
Tel.: +48 12 2827 010
E-mail: info@wessling.pl

Chcesz wiedzieć więcej? 
Skontaktuj się z nami.

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

WWW.WESSLING.PL

ul. Jasielska 7A
60-476 Poznań
Tel.: +48 61 8427 755
E-mail: zywnosc@wessling.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU

https://pl.wessling-group.com/pl/
mailto:info@wessling.pl
https://www.linkedin.com/company/wessling-polska-sp-z-o-o/
https://www.facebook.com/WESSLING-Polska-801420433373100
mailto:zywnosc@wessling.pl
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