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Firma MEA powstała przed ponad 130  
laty w miejscowości Aichach w Bawarii.  
Jesteśmy głęboko przekonani, że doświadczenie  
i stabilność firmy, są dwoma istotnymi  
czynnikami stanowiącymi o sukcesie naszego 
przedsiębiorstwa. Identyfikujemy się  
z kluczowymi wartościami:

 SOlIDNOść

 JAkOść

 DOśWIADCZENIE

 EkOlOGIA

 INNOWACJE

Grupa MEA od momentu jej założenia stała się 
jednym z wiodących dostawców produktów  
w branży budowlanej. Nieustanne zdobywanie 
nowych rynków i dążenie do wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych, stały się siłami napędowymi dla 
rozwoju grupy przedsiębiorstw, działającej na 
arenie międzynarodowej.

 MEA dysponuje kompleksową ofertą, 
począwszy od optymalnych systemów 
odwodnienia poprzez układy podczyszczające 
aż do retencjonowania wód deszczowych. 

 Dbamy o jakość i niezawodność naszych 
produktów, od fazy projektowej po dostawę 
materiałów i ostateczną realizację. 

 Nasze kontakty z klientami i wynikająca z nich 
wiedza stanowią podstawę każdego projektu, 
innowacji i kompetencji w obrębie grupy MEA. 

Posiadamy własny dział serwisu:

 oferujemy kompleksową obsługę 
serwisową pompowni i tłoczni, 

 wykonujemy modernizacje 
wyeksploatowanych pompowni oraz 
rozbudowę już istniejących obiektów,

 posiadamy własny telemetryczny 
system monitoringu typu SCADA z pełną 
archiwizacją danych, z dostępem przez 
stronę www oraz funkcją powiadomień SMS,

 wykonujemy przeglądy i czyszczenie 
separatorów substancji ropopochodynch i 
tłuszczów oraz osadników,

 przeprowadzamy naprawy i modernizacje 
separatorów wszystkich producentów.

POWStANIE fIRMY:

ObRÓt:

lICZbA PRACOWNIkÓW:

GłÓWNA SIEDZIbA fIRMY: 

ODZIAłY fIRMY:

MEA W SkRÓCIE

1886 r. w Aichach w Niemczech

147 mln €

700

Aichach, Niemcy

SAINT-DIE-DES-VoSGES, FRANCJA

PIlzNo, REPuBlIkA CzESkA

WARSzAWA, PolSkA 

DEJ, RuMuNIA

DEESIDE, WIElkA BRyTANIA

HERzoGENBuRG, AuSTRIA

olTEN, SzWAJCARIA

kuNSHAN, PRoWINCJA JANGSuN, 
CHINy

 

WSPARCIE tECHNICZNE

Na każdym etapie inwestycji jesteśmy do Państwa 
dyspozycji.  
oferujemy wsparcie:

 w doborach urządzeń, 
 wykonaniu obliczeń hydraulicznych 
 rysunki techniczne. 
 specyfikacje techniczne

zapraszamy do kontaktu:  
zapytania@mea-group.com
lub z naszym przedstawicielem handlowym. 

SERWIS 
serwis@mea-group.com

bUIlDING SUCCESS
MOttO fIRMY:

Produkcja systemów z Polimerbetonu, Pilzno, rePublika czeska.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji 
separatorów i pompowni świadczymy nasze usługi 
profesjonalnie z najwyższą starannością.

Wystawiamy certyfikat ECO-friendly potwierdzający 
prawidłowe działanie separatora / osadnika pod 
względem bezpieczeństwa ekologicznego. 
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kORYtkO ODWADNIAJĄCE MEARIN PG EVO 

Nowy system odwadniający do garaży  
z wysoce stabilnego kompozytu poliestrowego 
wzmacnianego włóknem szklanym. Do 
zastosowania wszędzie tam, gdzie potrzebna 
jest wysoka trwałość i niewielki ciężar.

ODWODNIENIE MEAClEAN PRO

kompletne korytko z kompozytu poliestrowo 
szklanego z wielowarstwowym złożem 
filtrującym do oczyszczania wód deszczowych.

ODWODNIENIE MEARIN PlUS 

Profesjonalne odwodnienie wykonane z kompozytu 
poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym 
(wraz z krawędziami). Przewidziane jest  
w szczególności do zastosowań w przestrzeni 
miejskiej, o klasie obciążenia do D400.

SEPARAtOR SUbStANCJI ROPOPOCHODNYCH 
PURAblUE® lIGHt III 

Separator dostępny w różnych wariantach m.in. 
zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp. Monolityczna i 

zwarta budowa oraz możliwość dopasowania wymiarów do 
warunków zabudowy pozawala na znaczne zaoszczędzenie 
miejsca. Separator posiada zamknięcie odpływu oraz maty 
filtracyjne BluEclear odporne na nacisk osiowy 130kN/m2.

DOśWIEtlACZE JEDNOCZęśCIOWE GRP MEA 
MUltINORM 3 W 1

Wodoszczelne o wzmocnionej konstrukcji.  
z jednorodnymi akcesoriami i jednakowym przyłączem 
odpływowym, MEA MulTINoRM 3 w 1 zapewnia mniej 

komplikacji na placu budowy. Ciągłe połączenie ze 
ścianą umożliwia wodoszczelny montaż.

SEPARAtORY tłUSZCZÓW PURAblUE® lIPUREX 

Separator tłuszczu wykonany z PEHD przeznaczony 
do stosowania w systemach kanalizacji sanitarnej 

w małych zakładach produkcji spożywczej 
i obiektach z funkcją żywienia zbiorowego.
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ODWODNIENIE MEARIN EXPERt 

Profesjonalne odwodnienie z kompozytu 
poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym 
- ekstremalnie wytrzymałe (klasa obciążenia do 
E600)  i wyjątkowo lekkie odwodnienie z krawędzią 
wzmocnioną stalą ocynkowaną.

ODWODNIENIE lINIOWE MEADRAIN EN/ENS 

odwodnienie liniowe z polimerbetonu do najwyższych 
obciążeń w portach, lotniskach, terminalach 
kontenerowych i w obiektach przemysłowych. Łączy  
w sobie niską wagę betonu polimerowego ze wzmocnioną 
budową, wytrzymującą obciążenia do klasy F 900.

ODWODNIENIE MEADRAIN S

Dzięki wyjątkowo mocnej krawędzi stalowej  
i zabezpieczeniu przed przesuwaniem wzdłużnym  
rusztów, do stosowania praktycznie bez ograniczeń 
- zarówno w strefach ruchu pieszego, jak również 
na powierzchniach przemysłowych narażonych na 
duże obciążenia.

WIROWY SEPARAtOR SUbStANCJI  
ROPOPOCHODNYCH PURAblUE®

urządzenia z rodziny PuRABluE® o hydraulicznie 
zoptymalizowanym przepływie wirowym przeznaczone są 
do zatrzymywania substancji ropopochodnych i zawiesin. 

Separator dostępny w wersji z by-passem, posiada 
zamknięcie odpływu oraz maty filtracyjne BluEclear odporne 

na nacisk osiowy 130kN/m2 zgodność z normą PN- EN 858.

REGUlAtORY PłYWAkOWE PURAblUE®-REG

Wykonany ze stali nierdzewnej w połączeniu z elementami 
z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych. Regulatory pływakowe 

najlepiej sprawdzają się dla dużych przepływów, gdzie ich 
niezawodne i precyzyjne działanie jest najbardziej wymagane.

POMPOWNIE DESZCZOWE PURAblUE® PURAPOMP PD 

Wyposażone są w najwyższej klasy armaturę i pompy. Specjalistyczny 
monitoring pozwala na zdalną obsługę i zapewnia bezpieczne warunki 

użytkowania oraz niezawodność pracy urządzenia. Projektowane 
i dostarczane pompownie spełniają wymagane parametry pracy.

20 lAt
doświadczenia 

w Produkcji 
PomPowni 

PuraPomP 
w Polsce
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ODWODNIENIE MEADRAIN DM 

System został zaprojektowany dla specyficznych wymagań 
w zakresie odwadniania poprzecznego dróg i autostrad. 
Monolityczne rozwiązanie z polimerbetonu.

ODWODNIENIE kRAWęŻNIkOWE MEAkERb

Połączenie krawężnika i odwodnienia w jeden element 
stanowi tym samym proste, inteligentne i przemyślane 
rozwiązanie. Monolityczny system odwadniania wykonany 
z polimerbetonu.

ODWODNIENIE MEADRAIN PG SPECIAl 

Monolityczne drogowe odwodnienie grzebieniowe  
z polimerbetonu, do stosowania na przejazdach  
w ciągach odwodnienia muldowego, na przejazdach  
przez ciągi drogowych koryt ściekowych (betonowych).

SEPARAtORY StAlOWE PURAblUE® St / Stb

Typoszereg separatorów stalowych PuRABluE® ST 
wykorzystujących technologię wielostrumieniową na 
bazie filtrów DQBluE lub mat filtracyjnych BluEclear. 

Przeznaczone do separacji substancji ropopochodnych 
i zawiesin z wód deszczowych i roztopowych. Dostępny 

również w wersji z by-passem.

OSADNIk WIROWY PURAblUE WIRS 

Przebadana moc podczyszczania wód deszczowych. Dzięki 
zastosowaniu innowacyjnej technologii wirowo-śrubowej 

z zastosowaniem hydraulicznie dostosowanego deflektora 
wirowego. Sprawność oczyszczania na najwyższym poziomie. 

SEPARAtOR bEZfIltROWY PURAblUE® ECO

Separator PuRABluE® ECo to unikatowe urządzenie do 
podczyszczania wód deszczowych z zawiesin oraz substancji 

ropopochodnych wykorzystując przy tym, poza ruchem 
wirowo-śrubowym, specjalnej konstrukcji bezfiltrowy układ 

odpływowy. zapewnia pracę w podtopieniu i może być 
wyposażony także w by-pass wewnętrzny.
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ODWODNIENIE lINIOWE MEAtEC

System odwodnienia liniowego do 
stosowania na tarasach. umożliwia 
szybkie odprowadzenie zarówno wody 
nawierzchniowej jak i wody z warstwy 
hydroizolacji. Dostępne są wersje ze 
stali cynkowanej ogniowo oraz ze stali 
nierdzewnej.

ODWODNIENIE lINIOWE  
Z NAkłADkAMI  
SZCZElINOWYMI

Nakładki szczelinowe ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej do 
stosowania z kanałami MEARIN lub 
MEADRAIN. Nowoczesne niewidoczne 
odwodnienie doskonale wpisujące się  
w krajobraz miejskich nawierzchni.

DOśWIEtlACZE bEtONOWE 
MEAVECtOR

MEAVECToR jest doświetlaczem 
dodatkowo odseparowanym od 
budynku niezależnym termicznie 
dystansem. Jest odporny na 
obciążenia od naporu gruntu oraz 
ruchu drogowego.

MEACREt  lINE

kanał szczelinowy MEACRET lINE 200 
to monolityczny kanał betonowy Typ I, 
który nie wymaga dodatkowego 
obetonowania. Dostępny w wersji ze 
szczeliną ciągłą oraz przerywaną. Idealne 
rozwiązanie powierzchni dróg i obszarów 
przemysłowych. 

POMPOWNIE SANItARNE  
PURAblUE® PURAPOMP PS

Pompownie PuRAPoMP PS to kompletne 
urządzenia, wyposażone w najwyższej klasy 

armaturę i pompy oraz specjalistyczny 
monitoring pozwalający na zdalną obsługę.

PuRAPoMP PS to ponad 20 lat badań 
i praktyki w najefektywniejszym doborze 

pomp, które są ważnym elementem w tego 
typu urządzeniach.

kANAlIZACJA CIśNIENIOWA ECO-ONE

Pompownia ECo-oNE jest idealnym 
rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych, 

letniskowych i innych tego typu obiektów. 
kanalizacja ciśnieniowa pozwala na duże 

oszczędności finansowe jak i czasowe  
w realizacji inwestycji.

PODCZYSZCZAlNIA WÓD DESZCZOWYCH 
PURAblUE® GUARD

Rozwiązanie dla podczyszczania wód 
deszczowych z dużych zlewni, zapewniające 
najwyższy stopień separacji zanieczyszczeń 

przy jednoczesnym zdeponowaniu substancji 
ropopochodnych – bez możliwości ich 

wypłukania. Działanie oparte jest na ruchu 
wirowo – śrubowym oraz wsparciu matami 

filtracyjnymi BluEclear.

WłAZY I WPUStY EMbECO

Włazy i wpusty EMBECo wykonane są 
z mieszanki wypełniaczy mineralnych  

i tworzyw sztucznych pochodzących 
z recyklingu. Charakteryzują się wysoką 

wytrzymałością, tłumieniem drgań 
i wstrząsów także przy maksymalnym 

obciążeniu.  odporne na warunki 
atmosferyczne, agresywne środowisko 

chemiczne, korozję i promieniowanie uV.



Wykonujemy kompleksowe przeglądy i czyszczenie 
urządzeń do odwadniania terenu, podczyszczenia wód 

deszczowych oraz pompowni deszczowych i sanitarnych.

Działamy na terenie całej Polski.

kontrolujemy jakość wód i ścieków na odpływie oraz 
wykonujemy pełny zestaw badań laboratoryjnych.

Fachowe doradztwo techniczne oraz 
pomoc w zakresie przepisów, wymagań 

oraz modernizacji.

Prowadzimy pełną książkę przeglądów.

SERWIS
serwis@mea-group.com

tel: 731 111 200

www.mea-group.com/pl    www.purablue.pl

DbAMY O śRODOWISkO!

ul. Baletowa 30 

02-867 Warszawa    Polska

tel: +48 22 717 71 11


