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FIRMA ESAB PRZEJMUJE FIRMĘ GAS CONTROL EQUIPMENT, STAJĄC SIĘ 
WIODĄCYM DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OSPRZĘTU GAZOWEGO 
 

Аnnapolis Junction, Меryland – firma ESAB Welding & Cutting Products ogłosiła dziś o przejęciu 

firmy Gas Control Equipment ("GCE”). Posiadając centralne biuro w Malmö, w Szwecji, GCE jest liderem 

pośród europejskich producentów osprzętu gazowego, proponując kompleksowe rozwiązania dla sektorów 

przemysłowego, medycznego, naukowo-badawczego, а także zastosowań w dziedzinie gazów o wysokiej 

czystości. W Grupie GCE рracuje ponad 900 osób. 

"GCE posiada wiodące marki branżowe i bogate tradycje. GCE ma ponad 100-letnie doświadczenie 

w projektowaniu, produkcji i sprzedaży urządzeń do kontroli ciśnienia i rozchodu gazów pod wysokim 

ciśnieniem, a także urządzeń do cięcia i spawania" - powiedział Shyam Kambayanda, prezes ESAB. 

"Możliwości stworzone dzięki połączeniu GCE z ESAB na globalnym rynku i kulturą ciągłego doskonalenia 

spowodują, że obie firmy osiągną nowy poziom sukcesu". 

ESAB Welding & Cutting Products jest uznanym liderem w dziedzinie spawania i cięcia. Począwszy 

od niezawodnych, wysokowydajnych procesów spawania i cięcia, aż po rewolucyjne technologie w 

dziedzinie zmechanizowanego cięcia i automatyzacji, produkowane przez ESAB materiały spawalnicze, 

urządzenia i akcesoria oferują innowacyjne rozwiązania dla klientów na całym świecie. W celu uzyskania  

bliższej informacji proszę wejść na stronę www.esab.com lub zadzwonić na telefon pod numer 1-800-

ESAB-123. PR- 22748 
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