
• DESIGN
• DELIVERY
• REALIZATION
• STARTING UP
• GUARANTEE 

Complex installations!
We accept the challenge!

• PROJEKTOWANIE
• DOSTAWY
• REALIZACJA
• URUCHOMINIE
• GWARANCJA

Kompleksowe instalacje! 
Nie boimy się wyzwań!

PROFESJONALNE 
SYSTEMY 
TECHNOLOGICZNE 
DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO  
I CHEMICZNEGO 

PROFESSIONAL 
TECHNOLOGICAL 
SYSTEMS FOR 
THE FOOD AND 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 

www.mysak.pl

WE OFFER CUSTOM PROBLEM SOLUTIONS:
• adaptation and modernization of existing technological 

lines in order to implement a new technological process 
or to increase efficiency

• modernization of existing technological lines in order 
to gain higher quality of the final product or to increase 
efficiency

STARCH MANUFACTURING AND PROCESSING
We are the leader of creating installations and devices for starch processing. We specialize in research, development and 
process innovation. Mysak Group is developing new production methods of starch modifiers, creating the innovative 
production technologies and going after new patents in starch manufacturing sciences. We cooperate with various 
research institutions, such as technological universities and industrial institutes. Visit our website www.skrobia.pl

TRADE MYSAK GROUP
Trade Mysak Group is a dynamically growing family company, founded as a Mysak Group offspring. We specialize in 
delivering modern installation elements and bulk material transport facilities. Currently we offer:

• modern flexible connectors (PU, silicone, EPDM, others) 
mounted using Jacob Quick Connects or BFM Fitting 
nipples

• pipe bends and couplings

• devices for improving transport  
of dusting or defaulting bulk materials

• rotary valves, two-way diverters,  
knife valves

Visit our website www.trade.mysak.pl 

OUR TEAM 
Our team members are well-known and valued specialists in the field of food and chemical installations. We also 
empower young and dynamic engineers with innovative ideas. Our team is competent, reliable and always up for the 
challenge. We cooperate with a wide range of trusted contractors and offer quick and complex support.

FOOD 
INDUSTRY:

• Nestlé Polska S.A.
• Unilever Polska
• Zeelandia
• CPP Toruń – Pacific
• Tchibo
• Zentis
• Pepees S.A.
• Holger Food
• Oleris
• Paula Ingredients
• Emix
• Sante
• PPZ Trzemeszno

• ZPZ Lublin
• Zetpezet Piła
• Dr Gerard
• Frosta
• Nowamyl
• Puratos
• Ferrero
• Agrana Juice
• Steico
• Alfa Laval
• Frito Lay
• British Sugar Overseas 

Polska
• and others

CHEMICAL 
INDUSTRY:

• LubaCell
• 3M
• Bridgestone
• FTT Wolbrom S.A.
• Pol-Hun
• Skotan S.A.
• PCC Rokita
• Reckitt Benckiser Polska
• and others

RELATED 
INDUSTRIES:

• Mo–Bruk S.A.
• Aquanet
• Opec Bio
• Avon
• Imperial Tobacco
• Riela
• LNB–Kiszkowo
• Braas Płońsk
• Saint–Gobain
• Steico S.A.
• and others

OUR CUSTOMERS

e-mail: mysak@mysak.pl
office@mysak.pl

tel. +48 61 810 16 27

Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowska 18
62-069 Dąbrowa
(S11 Poznań Ławica)



OFERUJEMY RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW NIETYPOWYCH:
• adaptację i modernizację istniejących linii 

technologicznych w celu realizacji noweg• procesu 
technologiczneg• lub zwiększenia wydajności 

• modernizację istniejących linii technologicznych w celu 
uzyskania wyższej jakości produktu końcoweg•  
lub efektywności.

TRADE MYSAK GROUP
Trade Mysak Group to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna powstała w wyniku rozwoju firmy Mysak Group. 
Spółka specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych elementów instalacji oraz maszyn do transportu materiałów 
sypkich. W ofercie firmy znajdują się:

• nowoczesne połączenia elastyczne (PU, silikon, EPDM, 
inne) montowane za pomocą systemu szybkozłącz 
Jacob Quick Connect oraz BFM Fitting

• urządzenia usprawniające transport pylących się lub 

zalegających materiałów sypkich
• dozowniki celkowe, rozdzielacze dwudrogowe oraz 

zawory nożowe
• łuki oraz szybkozłącza rurowe.

Zapraszamy na naszą stronę www.trade.mysak.pl 

We are a Polish company that has been operating in the food and chemical industry for over 20 years. Our activities 
concentrate mainly on designing and delivering technological lines and equipment for the food industry and other 
related industries. The company performs complete design works as well as machine and plant constructions in 
compliance with legal regulations applicable countrywide and in the EU.
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• LubaCell
• 3M
• Bridgestone
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PRZEMYSŁY 
POKREWNE:
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NASI KLIENCIPONAD 20 LAT DOŚWIADCZEŃ

Jesteśmy polską firmą działającą w branży spożywczej i chemicznej od ponad 20 lat. Nasze działania koncentrują się na 
projektowaniu i dostawie linii technologicznych oraz urządzeń dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych. 
Firma wykonuje prace projektowe, konstrukcje maszyn i urządzeń w pełnym zakresie, w oparciu o przepisy prawa 
obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO 

• zakłady przetwórstwa 
koncentratów 
spożywczych

• cukrownie
• zakłady tytoniowe
• mieszalnie pasz 
• zakłady ziemniaczane
• zakłady mleczarskie
• browary

PRZEMYSŁU 
CHEMICZNEGO 

• chemia gospodarcza
• farby 
• chemia przemysłowa
• lakiery

PRZEMYSŁÓW 
POKREWNYCH 

• wytwórnie betonu 
• wytwórnie kostki 

brukowej 
• wytwórnie kleju

OBIEKTÓW 
POMOCNICZYCH 

• pakowanie
• magazyny 

i przechowalnie 
• kotłownie 
• węzły cieplne 
• laboratoria 
• biurowce 
• centra ekspedycyjne

FIRMA MYSAK OFERUJE 
RÓWNIEŻ URZĄDZENIA:

• suszarki (pneumatyczne, 
fluidyzacyjne, taśmowe, 
rozpyłowe)

• mieszarki
• rozdrabniacze
• dozowniki
• silosy
• blanszowniki i schładzalniki
• hydrocyklony

• obieraczki (parowe, cierne)
• separatory pneumatyczne
• przesiewacze
• odpylacze 
• wywrotnice 
• przenośniki taśmowe
• przenośniki kubełkowe
• wago-pakowaczki 
• zbiorniki
• cyklony
• nagrzewnice 

• stacje rozładunku i załadunku  
Big-Bag

• podajniki ciśnieniowe transportu 
pneumatycznego (pompa Fullera)

• przenośniki, układy transportowe 
oraz urządzenia do transportu 
mechanicznego i pneumatycznego 

Zapraszamy na naszą stronę

www.przenosnikitransportowe.pl

NASZA OFERTA OBEJMUJE REALIZACJĘ DLA:

PRZETWÓRSTWO SKROBI
Jesteśmy liderem w tworzeniu instalacji i maszyn do przetwarzania skrobi. Specjalizujemy się w badaniach, rozwoju 
oraz innowacjach procesowych. Mysak Group rozwija nowe metody wytwarzania modyfikatów skrobiowych, tworzy 
innowacyjne technologie ich produkcji oraz stara się o nowe patenty w dziedzinie nauk o skrobi. Współpracujemy 
z różnymi instytucjami naukowymi takimi jak: uniwersytety, politechniki, instytuty branżowe.

Zapraszamy na naszą stronę: www.skrobia.pl

NASZ ZESPÓŁ
Nasi pracownicy to znani, a przede wszystkim cenieni specjaliści na rynku instalacji spożywczych i chemicznych. 
Stawiamy również na młodych, żądnych wiedzy inżynierów. Tak skomponowany zespół sprawia że jesteśmy nie tylk• 
rzetelni, ale również nie boimy się wyzwań!

Nasza Firma posiada stałe i sprawdzone zaplecze wykonawcze oraz pełny i szybki serwis.

OUR OFFER INCLUDES IMPLEMENTATIONS FOR:

MYSAK GROUP ALS• OFFERS 
DEVICES SUCH AS:

• dryers (pneumatic, fluidized, belt, 
spray)

• sifters
• mixers
• dust removers
• crushers
• tipplers
• dispensers

• weighing-and-packaging machines
• silos
• tanks 
• blanchers and coolers
• cyclones
• hydro-cyclones
• heaters
• steam peelers and friction peelers
• big-bag loading and unloading 

stations

• pneumatic separators
• pneumatic transport pressure 

feeders (Fuller pump)
• conveyors, transport units and 

devices for mechanical and 
pneumatic transport

Visit our website
www.przenosnikitransportowe.pl

FOOD 
INDUSTRY 

• comestible concentrates 
processing plants

• sugar factories
• tobacco plants 
• potato plants
• dairy plants
• mills
• breweries

CHEMICAL 
INDUSTRY

• household chemistry
• paints 
• industrial chemistry
• enamels

RELATED 
BRANCHES

• plant of concrete
• plants of glue 
• plants of sett
• plants of concrete tiles

SUPPORTING 
INSTALLATIONS 

• packaging
• warehouse and storage 

units
• boiler stations and heat 

distribution
• laboratories 
• office buildings 
• logistic centres

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

e-mail: mysak@mysak.pl
office@mysak.pl

tel. +48 61 810 16 27

Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowska 18
62-069 Dąbrowa
(S11 Poznań Ławica)
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