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O nas
Weni Solution to marka wysokiej jakoci urządze 
oraz system w laserowych, należąca do Logos Trade 
Ltd z siedzibą w Londynie (UK), z głwnym dystrybu-
torem Logos Media Sp. z o.o. z siedzibą oraz 
showroomem w Nysie (PL).

Chcąc trafia do coraz większej liczby klientw, otworzylimy
pierwszypierwszy showroom tego typu urządze w południowej Polsce, 
a w planach mamy otwarcie kolejnego – w Polsce centralnej. 
To, do czego dążymy, to rozw j marki, by w ciągu kolejnych
lat liczba naszych dystrybutorw, a tym samym 
zadowolonych klientw, stale rosła.

Zgodnie z naszą dewizą, wracają do nas tylko zadowoleni 
klienci, a nie produkty. Zapewniamy o maksymalnie 
wysokiej jawysokiej jakoci oferowanych przez nas urządze.

DO WIADCZENIE

Serwis, instalacje oraz szkolenia operatorw
laserw prowadzimy na terenie całej Europy.
Dla Naszych klientw wiadczymy rwnież 
serwis pogwarancyjny.

SERWIS I WSPARCIE

Zapewniamy o maksymalnie wysokiej jakoci 
oferowanych przez nas urządze. Klienci 
wybierający markę Weni Solution otrzymują 
gwarancję jakoci w rozsądnej cenie, pełen 
serwis oraz wsparcie techniczne.

Jestemy firmą z 9-letnim dowiadczeniem 
w branży, ktra stawia przede wszystkim 
na wysoki standard, bezawaryjno , 
nowoczesno  oraz funkcjonalno .
Zgodnie z naszą dewizą, wracają do nas 
tylko zadowoleni klienci, a nie produkty.

STAWIAMY NA JAKO



LASERY CO2
Cięcie oraz grawerowanie metali i niemetali

Dostępne modele: WS-TC, WS-C, WS-CM,
WS-B, WS-BM



Laser CO2 zaprojektowany z mylą o cięciu tkanin 
oraz materiałw tekstylnych. Model WS-TC charakteryzują 
przede wszystkim dwie głowice działające synchronicznie 
oraz możliwo  rozbudowy o podajnik materiałw na rolce 
- co w znacznym stopniu przyspiesza proces produkcyjny.

Podajnik automatyczny/elektryczny

Dwie synchroniczne głowice

Wyposażenie:

DO 
2X

SZYBCIEJ WIĘKSZA 
WYDAJNO

Dostępne rozmiary pola roboczego:
WS1610TC - 1600 x 1000mm

WS1630TC - 1600 x 3000mm

WS1830TC - 1800 x 3000mm

Dodatkowo ten model można rozbudowa o napędy hybrydowe, kamerę CCD, autofocus, stabilizator napięcia, 
dodatkową głowicę non-metal, podajnik automatyczny, kontroler WIFI, dostawę, szkolenie i okulary ochronne

WS2030TC - 2000 x 3000mm

Model WS-TC

 Stł otwarty: tamowy automatyczny
 Tuba szklana Co2 – RECI, 10.6μm
 Oprogramowanie RDWorks
 Znacznik laserowy Red Cross lub Red Dot
 Prowadnice liniowe THK\PMI\Hiwin\Inne
 Leadshine – silniki krokowe High Precision
 Wydajny  Wydajny Kompresor
 

Wydajny Wentylator
Soczewki kwarcowe
Kontroler Ruida
Instrukcja PL/EN
Gwarancja do 5 lat
Profesjonalny układ chłodzenia CW

DWIE GŁOWICE -
   OSZCZĘDNO  CZASU

Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie dla materiałw 
z rolki, ktre sprawia, że proces cięcia jest w pełni zauto-
matyzowany, a sama praca z urządzeniem jest o wiele
bardziej wygodna.

Oferujemy możliwo  zamontowania dodatkowej 
drugiej głowicy (wraz z dwoma tubami RECI), 
ktre działają synchronicznie. Dzięki ich zastoso-
waniu możemy cią jednoczenie dwa elementy, 
co znacznie przyspiesza produkcję.



Zamknięte lasery - model WS-C przeznaczone są do 
większoci materiałw niemetalowych. W naszej ofercie 

jest rwnież model CM, ktry pozwala cią materiały metalowe. 
Oba modele wyposażone są w stł przelotowy, ktry pozwala

obrabia dłuższe arkusze oraz podnoszony blat gra/dł.

MIXED HEAD

METAL & 
NON-METAL

Wyposażenie:

Dostępne rozmiary pola roboczego:

Dodatkowo ten model można rozbudowa o napędy hybrydowe, kamerę CCD, autofocus, stabilizator napięcia, 
dodatkową głowicę non-metal, wrzeciono, kontroler WIFI, dostawę, szkolenie i okulary ochronne

DREWNO TESKSTYLIA PLASTIK PAPIER

PMMA SZKŁO GUMA METALE*

Zastosowanie:

WS1006C - 1000 x 600mm

WS1610C / CM - 1600 x 1000mm

WS1309C / CM - 1300 x 900mm

WS1810C / CM - 1800 x 1000mm

Model C / CM

 Stł przelotowy
 Tuba szklana Co2 – RECI, 10.6μm
 Oprogramowanie RDWorks
 Znacznik laserowy Red Cross lub Red Dot
Dodatkowa nakładka typu ‘plaster miodu’
 Leadshine – silniki krokowe High Precision
 Wydajny  Wydajny Kompresor
 

Wydajny Wentylator
Soczewki kwarcowe
Kontroler Ruida
Instrukcja PL/EN
Gwarancja do 5 lat
Profesjonalny układ chłodzenia CW
PProwadnice liniowe THK\PMI\Hiwin\Inne

    ZAMKNIĘTA OBUDOWA -
             PRZYSTĘPNA CENA

*

* Rozwiązanie dostępne tylko w model CM



Otwarte lasery CO2 przeznaczone do cięcia 
większych arkuszy tworzyw oraz metali (seria BM) za 
pomocą głowicy "Mixed Head" oraz dynamicznego auto 
focusa, pracującego w czasie rzeczywistym. Solidna 
konstrukcja oraz wysoka prędko  cięcia to atuty tych modeli.

MIXED HEAD

METAL & 
NON-METAL

WS1325B / BM - 1300 x 2500mm

WS2030B / BM - 2000 x 3000mm

WS1530B / BM- 1500 x 3000mm

Wyposażenie:

Dostępne rozmiary pola roboczego:

Dodatkowo ten model można rozbudowa o napędy hybrydowe, kamerę CCD, autofocus, stabilizator napięcia, 
dodatkową głowicę non-metal, wrzeciono, kontroler WIFI, dostawę, szkolenie i okulary ochronne

DREWNO TESKSTYLIA PLASTIK PAPIER

PMMA SZKŁO GUMA METALE*

Zastosowanie

 Stł otwarty: tamowy automatyczny
 Tuba szklana Co2 – RECI, 10.6μm
 Oprogramowanie RDWorks
 Znacznik laserowy Red Cross lub Red Dot
 Kontroler Wi-Fi
 Leadshine – silniki krokowe High Precision
 Wydajny  Wydajny Kompresor
 

Model B / BM

Wydajny Wentylator
Soczewki kwarcowe
Kontroler Ruida
Instrukcja PL/EN
Gwarancja do 5 lat
Profesjonalny układ chłodzenia CW

WIĘKSZE ARKUSZE-
   SOLIDNA KONSTRUKCJA

*

* Rozwiązanie dostępne tylko w modelu BM



Dostępne modele: WS-GC,WS-GCL, WS-G,
 WS-GM, WS-TL

LASERY FIBROWE
PRECYZYJNE • WYDAJNE • NIEZAWODNE

SERIA BASIC



Model WS-GC 
Podstawowy laser wiatłowodowy z wysuwanym stołem arkuszowym z naszej oferty.
Kompaktowa i dokładna wycinarka laserowa wiatłowodowa dedykowana do niskonakładowej
obrbki blach. Idealne rozwiązanie dla mniejszych firm produkcyjnych.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS1313GC -  1300x 1300mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W    IPG: od 1000W

Wysuwany stł przelotowy   •   Zamknięta obudowa   •   Jako /Cena 



Model WS-GCL
Rozbudowana oraz  większa wersja modelu WS-GC, charakteryzująca się stołem roboczym 
wysuwanym z bocznej strony, pełną obudową z drzwiami przesuwnymi oraz dobrym stosunkiem
ceny do zawartego w standardzie wyposażenia. Obsługa modelu WS-GCL jest intuicyjna, a 
konstrukcja przystosowana jest do łatwiejszej wymiany materiału. 

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS3015GCL -  3000x1500mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
 Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Przystępna cena   •   Wysuwany stł roboczy    •    Pełna zamknięta obudowa



Cięcie rur i profili
Dla modelu GM

Wrzeciono (przystawka) do cięcia rur i profili o 
długoci 3m lub 6m oraz rednicy Φ20 – Φ200mm

Model G / GM
Model WS-G to najpopularniejszy w naszej ofercie laserw fibrowy z otwartym stołem roboczym. 
Dedykowany dla rednio i niskonakładowej obrbki arkuszy blachy. Precyzja i dokładno  w 
przystępnej cenie. Idealnie rozwiązanie dla firm produkcyjnych i zakładw obrbki metali.  
Cechuje się dobrym stosunkiem jako  / cena. Model WS-GM wyposażony jest dodatkowo o 
dostawkę do cięcia rur i profili 3 lub 6m i rednicy do 200mm.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS2513G/GM -  2500x1300mm WS3015G/GM -  3000x1500mm 

WS6015G/GM -  6000x1500mm 

WS4015G/GM -  4000x1500mm 

WS6020G/GM -  6000x2000mm WS4020G/GM -  4000x2000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
 Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Jako  / Cena   •   Otwarty stł roboczy    •    Niskonakładowa praca   



Model WS-TL 
Model WS-TL to urządzenie dedykowane do wycinania w rurach i profilach. Pozwala na obrbkę
materiałw o max.długoci 6000mm i rednicy Φ20 – Φ200mm. Model ten jest precyzyjny,
szybki oraz niezawodny przy cięciu materiałw sferycznych. Jest przede wszystkim
idealnym rozwiązaniem dla klientw, ktrzy szukają tego typu urządzenia w przystępnej cenie.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS6020TL -  3m / 6.5m  Φ20 – Φ200mm

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Wydajne cięcie rur i profili   •   Głowica 3D Raytools   •   Najlepsze podzespoły



Dostępne modele: WS-FL,WS-F, WS-FM, WS-FC,
 WS-FCM,WS-A,WS-AM, WS-H, WS-HM, WS-T

LASERY FIBROWE

ULTRA MOC I PRECYZJA
PRĘDKO  I JAKO

CIĘCIE WIATŁOWODOWE NA WYŻSZYM POZIOMIE

SERIA PRO



Model FL II Generacji
Profesjonalny laser wiatłowodowy z wysuwanym stołem arkuszowym. Pełna kompaktowa
obudowa i wysoka precyzja to głwne cechy tego modelu. Model kierowany dla profesjonalistw,
jednak zachowujący dobry stosunek ceny urządzenia do jakoci cięcia.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS1309FL -  1300x900mm WS1313FL -  1300x1300mm WS1510FL -  1500x1000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W    IPG: od 1000W

Wysuwany stł przelotowy   •   Zamknięta obudowa   •   Serwonapędy Panasonic*   

*opcja dodatkowo płatna



Cięcie rur i profili
Dla modelu FM
Wrzeciono (przystawka) do cięcia rur i profili o
długoci 3m lub 6m oraz rednicy Φ20 – Φ200mmModel F / FM

Model WS-F to profesjonalny lasery wiatłowodowy. Propozycja dla tych, ktrzy wymagają 
dokładnej i szybkiej obrbki arkuszy blachy ze stali węglowej oraz nierdzewnej, a także metali 
kolorowych i blach ocynkowanych. Wydajno  oraz precyzja w przystępnej cenie. 
Model WS-FM jest wersją rozbudowaną o możliwo  wycinania rur i profili o długoci 3m lub 6m.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS3015F/FM -  3000x1500mm WS4020F/FM -  4000x2000mm WS6020F/FM -  6000x2000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Precyzja i szybkos   •   Otwarta obudowa   •   Odlewana rama   



Model FC / FCM
Model WS-FC to laser fibrowy z jednym stołem roboczym oraz pełną obudową. Najlepsze parametry,
stabilno  konstrukcji i najwyższa precyzja to cechy charakterystyczne dla tego modelu, dlatego też
jest to sztandarowy model z serii PRO.  Model WS-FC można rozbudowa o wrzeciono do cięcia rur i profili,
przekształcając go w model WS-FCM, ktry jest jeszcze bardziej kompletnym urządzeniem. 

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS3015FC/FCM -  3000x1500mm WS4020FC/FCM -  4000x2000mm WS6020F/FCM - 6000x2000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:

Cięcie rur i profili
Dla modelu FCM
Wrzeciono (przystawka) do cięcia rur i profili o
długoci 3m lub 6m oraz rednicy Φ20 – Φ200mm

Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Zamknięta obudowa   •  Jeden stł roboczy  •   Jako  oraz precyzja



Wymienny stł
- dodatkowe pole robocze

Cięcie rur i profili
Dla modelu AM

Wrzeciono (przystawka) do cięcia rur i profili o
długoci 3m lub 6m oraz rednicy Φ20 – Φ200mm

Model A / AM
Profesjonalna stołowa wycinarka laserowa z dwoma wymiennymi stołami w otwartej 
obudowie. Dedykowana dla wysokonakładowej obrbki arkuszy blachy, jak rwnież do obrbki 
profili o rżnych kształtach. Najlepszy stosunek jakoci do ceny. Wybierając model WS-AM z 
dostawką do rur i profili ,otrzymujemy najbardziej kompletna otwartą wycinarkę w naszej ofercie.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS3015A/AM - 3000x1500mm WS4020A/AM - 4000x2000mm WS6020A/AM - 6000x2000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Wysoka precyzja   •   Dwa wymienne stoły   •    Odlewana rama



Model H / HM
Modele WS-H to lasery fibrowy z dodatkową platformą załadunkową oraz pełną obudową. W praktyce
oznacza to dwa wymienne stoły robocze pracujące na przemian, wykorzystując tym samym pełną
prędko  produkcyjną urządzenia. Najpopularniejszy model wykorzystujący najlepsze podzespoły.
Model WS-HM jest rozbudowany o dostawkę do rur i profili, co daje większe możliwoci produkcyjne.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS3015H/HM -  3000x1500mm WS4020H/HM -  4000x2000mm WS6020H/HM - 6000x2000mm 

Dostępne rdła laserowe o mocy:

2 kamery do obserwacji
Panel dotykowy

Cięcie rur i profili
Dla modelu HM
Wrzeciono (przystawka) do cięcia rur i profili o
długoci 3m lub 6m oraz rednicy Φ20 – Φ200mm

Rozsuwane drzwi

Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Dwa duże pola robocze   •   Zamknięta obudowa   •   Odlewana rama



Zaawansowany system
automatycznego załadunku

Model WS-T 
Model WS-T to zaawansowane urządzenie do laserowej obrbki rur i profili. Obrbka 
materiałw o długoci 6500mm i rednicy Φ20 – Φ220mm daje olbrzymie możliwoci 
produkcyjne. Model ten, jako najbardziej zaawansowane urządzenie z naszej oferty, 
rozbudowany został o innowacyjną głowicę 3D, ktra pozwala na wycinanie pod kątem.

Dostępne rozmiary pl roboczych: 
WS6020T -  3m / 6.5m  Φ20 – Φ220mm

Dostępne rdła laserowe o mocy:
Raycus: od 1000W IPG: od 1000W

Wydajne cięcie rur i profili   •   Głowica 3D Raytools   •   Najlepsze podzespoły

GŁOWICA 3D
DODATKOWA O  Z



NOWO !
Lasery Czyszczące 

Dostępne moce:
100W  •  200W  •  500W  •  1000W

ECO
FRIENDLY

WS-CLM PROSeria
Lasery czyszczące CLM PRO Weni Solution pozwalają na czyszczenie rżnego rodzaju 
powierzchni. Z powodzeniem odnajdą się w przestrzeni zakładw produkcyjnych, 
warsztatw, fabryk czy wszędzie tam, gdzie istnieje konieczno  zadbania o użytkowane 
powierzchnie na najwyższym możliwym poziomie. 

Ponadto czyszczenie laserowe powierzchnim może zastąpi piaskowanie lub stanowi 
wstęp do dalszych prac konserwatorskich.



Oszczędno
kosztw i czasu

Łatwa
obsługa

Przyjazny dla
rodowiska

Wysoka moc
czyszczenia

Sprawdzone materiały:

WYDAJNA GŁOWICA 
Specjalna konstrukcja z poręcznym uchwytem oraz odpornością
na wstrząsy poprawia jeszcze bardziej wygodę pracy, zachowując
przy tym najlepsze parametry wydajnościowe i jakościowe wiązki lasera.

Lasery czyszczące CLM PRO Weni Solution pozwalają na 
czyszczenie rżnego rodzaju powierzchni. Z powodzeniem odnajdą 
się w przestrzeni zakładw produkcyjnych, warsztatw, fabryk czy 
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczno  zadbania o użytkowane 
powierzchnie na najwyższym możliwym poziomie. 

Ponadto czyszczenie laserowe powierzchni z powodzeniem może 
zazastąpi piaskowanie lub stanowi wstęp do dalszych prac.

Dzięki odpowiedniemu dobraniu parametrw wiązki, możemy 
bezkontaktowo usuną farbę, rdzę, zabrudzenia i plamy z wielu 
powierzchni, bez uszkodzenia ich struktury czy kształtu.

Lasery czyszczące nie są ograniczone tylko do metali. Rwnie dobrze 
poradzą sobie z gumą, drewnem, kamieniem oraz wieloma innymi 
materiałami używanymi w przemyle.

MECHANIKADREWNO GUMA OLEJ GRAFFITIRDZA



Plotery Stołowe WB03II

Weni WB03II to zaawansowany i niezawodny stołowy  ploter bigująco – tnący drugiej generacji. Umożliwia cięcie, 
bigowanie, nacinanie oraz frezowanie materiałw arkuszowych, jak rwnież z roli (sztywnych oraz elastycznych). 
Dedykowany jest głwnie dla branży: tekstylnej, odzieżowej, reklamowej, meblarskiej oraz tapicerskiej.

6 niezależnych sekcji podsysu  •  Modułowa głowica  •  System automatycznego załadunku* 

Dostępne modele o rozmiarach:
WS-1113 - 1100 x 1300mm
WS-1816 - 1800 x 1600mm

WS-2513 - 2500 x 1300mm
WS-2516 - 2500 x 1600mm

WS-3020 - 3000 x 2000mm

*opcja dodatkowo płatna



Markery Fibrowe WS-RT

Seria markerw fibrowych WS-RT to wysoko wydajne znakowarki laserowe, służące do grawerowania, zna-
kowania wszelkich metali oraz większoci pozostałych materiałw. Seria WS-RT charakteryzuje się bardzo 
dużą prędkocią markowania linii, ktra wynosi 7000mm/s oraz wysoką precyzją 0,005mm, co odpowiada 

prawie prędkoci wykonania w technologii tłoczenia lub wybijania w materiale znaku.

Głwne cechy urządzenia:
1. Ultra szybkie markowanie – Urządzenie zaprojektowane do ultra szybkiego markowania

2. Wysokiej jakoci wiązka lasera – rednica plamki ogniskowej nie przekracza 20um

3. Długa żywotno  – Czas pracy lasera wynosi ponad 100000 godzin

4. Niski pobr prądu – Całe urządzenie zużywa około 0.5 kW energii

5. Bezpieczestwo – Pokrywa ochronna wyposażona w system anti-radiation, dustproof oraz eyes protecting

6. Mobilno6. Mobilno  – Małe rozmiary i waga pozwalają na wygodną zmianę miejsca pracy urządzenia

Szybkie znakowanie  •  Długa żywotno   •  Wysoko precyzyjne urządzenie

Dostępne modele o rozmiarach:

Dostępne moce (rdło IPG Photonics):
50W30W20W

WS-0202 - 200x200mmWS-0101 - 100x100mm



Dysze
Kontrolery cinienia
Kable/przewody
Stabilizatory
Czujniki
Kompresory

Czujniki
Okulary
Zasilacze
Soczewki
Silniki
Napędy

Lustra
Tuby Reci
Wrzeciona
Kompresory
Pasy napędowe
Systemy chłodzenia

Okulary
Piercienie ceramiczne
Podkładki na soczewki
Systemy chłodzenia
Soczewki głwne oraz ochronne

48H

Sprawdzeni
producenci i produkty

Szybka oraz 
bezpieczna dostawa

Wysyłka tylko z
naszych magazynw

Częci zamienne i akcesoria 

Lasery fibrowe

Lasery CO2

DOSTĘPNE ZAWSZE NA CZAS
W naszej ofercie posiadamy wysokiej jakoci akcesoria, ktrych dobranie jest niezbędne 
dla prawidłowego użytkowania lasera. Ich odpowiedni wybr gwarantuje także optymalne 
warunki pracy. Są to między innymi oryginalne częci Raytools, wspomagające precyzyjne
wycinanie nawet małych elementw, soczewki oraz wytrzymałe lustra zdolne wytrzyma dłuższy 
okres pracy, jak i wiele innych czeci eksploatacyjnych. 

Weni Solution jako producent gwarantuje szybką dostawę z naszych magazynw. Prowadzimy 
rrwnież profesjonalne doradztwo przed oraz pozakupowe. Z nami zam wienie odpowiednich 
częci nie stanowi żadnego problemu. 



Odlewana rama

Dwa rodzaje stołu roboczego

 WS-F, WS-FM, WS-A, WS-AM, WS-FC, WS-FCM, WS-H, WS-HM 
Dostępna tylko dla modeli z serii PRO:

Dla wszystkich laserw CO2
Stół nożowy służy do cięcia dużych sztywnych
elementów, natomiast plaster miodu idealnie
znajdzie zastosowanie przy obróbce drobnych i
elastycznych przedmiotów lub materiałów, które po 
wycięciu muszą pozostać na stole w tej samej pozycji.

Ostrza wykonane są ze wzmocnionego stopu aluminium, 
a a struktura plastra miodu wykonana jest z galwanizowanej 
stali.

Stół nożowy

Plaster miodu

TYLKO NAJLEPSZE WYPOSAŻENIE
Potęga podzespołw

Urządzenia Weni Solution wyrżnia fakt, iż są oparte na najlepszych i sprawdzonych 
komponentach renomowanych producentw. Dzięki nim uzyskujemy najlepsze efekty cięcia 
i zyskujemy przewagę nad konkurencją. Każda czę  składa się na możliwie najlepszą pracę 
oraz niezawodno  naszych urządze.

Oprcz nowoczesnego designu naszych urządze cyklicznie pracujemy nad poprawą 
funkcjonalnoci, opierając się na opiniach i radach naszych klientw.

Bazujemy na Bazujemy na markowych podzespołach takich jak: głowice Raytools® z autofocusem, 
precyzyjne serwonapędy Schneider® oraz Panasonic®, czy wydajna pneumatyka AirTac®.

Odlewane łoże maszyny to przede wszystkim wytrzymało . Cało  jest poddawana 
obrbce wyżarzania wysokotemperaturowego, czego celem jest usunięcie napręże 
wewnętrznych z łoża maszyny, dzięki czemu maszyna zachowuje stabilno  podczas 
użytkowania oraz niezmienno  przez nawet 10 lat.
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WSZYSTKIE URZĄDZENIA ORAZ PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ MARKĘ WENI SOLUTION SĄ 

FLAGOWYMI MODELAMI PRODUKOWANYMI ORAZ ZAPROJEKTOWANYMI PRZEZ NASZYCH 

INŻYNIER W OPIERAJĄC SIĘ O ZEBRANE WIELOLETNIE DO WIADCZENIE ORAZ POZYSKANE 

OPINIE NASZYCH KLIENT W.

KLIENCI WYBIERAJĄCY MARKĘ WENI SOLUTION OTRZYMUJĄ GWARANCJĘ JAKO CI 

W ROZSĄDNEJ CENIE, PEŁEN SERWIS ORAZ WSPARCIE TECHNICZNE.

WENI SOLUTION JAWENI SOLUTION JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH MAREK NA RYNKU URZĄDZE  PRZEMYSŁOWYCH

OFERUJE AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA WSZYSTKIE URZĄDZENIA Z OFERTY. 

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłe tego czego szukasz?
Produkujemy urządzenia, rwnież pod indywidualne 
wymagania klienta. Większa moc? 
Niestandardowy rozmiar pola roboczego?
 
Skontaktuj się z nami, aby ustali szczegły.


