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A GCE Group bejelenti arculatváltását 
A gázszabályzó eszközök piacán vezető vállalat egységesíti világméretű 

termékportfólióját és bemutatja új arculatát

Malmö, Sweden, 22nd May 2018 – A GCE Csoport, mint a professzionális gázszabályzó 
eszközök globális gyártója az évek során számos elismert márkát üdvözölt és vezetett be.

Most összefoglalja változatos termékportfólióját három brand, név szerint a GCE, GCE 
Healthcare, GCE Druva alá.

A GCE továbbra is a cégcsoport nevét képviseli, ez alá tartozik majd az összes termék és 
almárka, mint ahogyan a GCE Valves és a GCE Cutting & Welding Technologies. 

Az egészségügyi szakemberek és klinikai dolgozók számára fejlesztett speciális termékek a 
GCE Healthcare -hez, az összes, korábban GCE Central Gas Systems alá tartozó termék az új 
GCE Druva –hoz tartozik.

„Arculatváltásunk a legújabb lépcsőfok folyamatos fejlődésünkben. Van, ami viszont sosem fog 
változni, méghozzá az elkötelezettségünk a biztonság, az innováció, az integritás, és az 
ügyfélközpontúság iránt, melyet mindhárom márkánk képviselni fog.” – nyilatkozta Tony Peers, a 
cégcsoport ügyvezető marketing alelnöke.

Az európai székhelyű GCE Csoport 1987-ben alakult, azóta nagymértékben növekedett globális 
jelenléte, melyet jól példáz két új Healthcare létesítménye az Egyesült Királyságban és az 
Egyesült Államokban. A GCE termékeket és technikai megoldásokat kínál a különféle 
alkalmazásokhoz, az egyszerű nyomásszabályozóktól és a hegesztéshez, vágáshoz használt 
fúvókáktól kezdve, egészen az orvosi és elektronikai ipari területen használt kifinomult gázellátó 
rendszerekig.

Tekintse meg az alábbi videót, mely a GCE gazdag örökségét mutatja be: http://
www.gcegroup.com/en/our-story. 
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NOTES TO EDITORS 
GCE Group is Europe’s leading company in the field of gas control equipment. GCE products include valves, cutting & 
welding technologies, central gas systems and specialist healthcare products. The business is headquartered in 
Malmö, Sweden with two major supply units located in Chotěboř, Czech Republic and Shanghai, China. 
GCE operates from 18 subsidiaries around the world, including two new Healthcare facilities in the UK and the USA. 


