Specjaliści od kegów i fittingów
KEG Exchange Polska Sp. z o.o.
powstała w 2010 r. Siedziba znajduje się
w Miastku, w woj. pomorskim. Inspiracją
i przyczyną założenia firmy były wiedza,
doświadczenie zawodowe i pasja właściciela Jarosława Prabuckiego.
Podstawowa działalność gospodarcza
obejmuje: skup, naprawę i regenerację metalowych beczek typu keg, sprzedaż nowych
beczek typu keg, sprzedaż fittingów i części zamiennych, jak uszczelki, sprężyny,
głowice.
Firma jest jednym z największych w Europie przedsiębiorstw zajmujących się serwisem kegów oraz ich elementów. Proces
regeneracji odbywa się poprzez regenerację
zaworów, przywracanie geometrii, polerowanie, wykonywanie wszelkich rodzajów oznaczeń, napisów itp. Metoda odnawiania beczek typu keg jest autorską (wymyśloną
przez właściciela), unikatową w skali światowej innowacyjną technologią.

Posiadamy certyfikaty zarządzania jakością
ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005. Nasz
produkt trafia do klientów na całym świecie.
Poza tym jesteśmy przedstawicielem handlowym na Polskę firmy Franke Blefa z siedzibą w Niemczech www.franke.com i członkiem sieci „Global Network Keg Service”.
Nasza oferta zawiera wiele usług zarówno
serwisowych, jak i handlowych, takich jak:
 serwis fittingów,
 serwis beczek typu keg,
 sterylne mycie beczek typu keg i usuwanie
kamienia piwnego,
 zmniejszanie pojemności beczek typu keg
z 50 na 30 lub 20 litrów,
 zakup używanych beczek typu keg każdego rodzaju,
 sprzedaż nowych i zregenerowanych beczek typu keg,
 sprzedaż fittingów,
 sprzedaż części zamiennych (uszczelek,
sprężyn, głowic itp.),

 wynajem beczek,
 keg leasing,
 magazynowanie kegów.
Od początku powstania firma dynamicznie
się rozwija, wprowadza nowe usługi w ramach
swojej działalności. Jesteśmy firmą globalną.
Staramy się dobrze odczytywać sygnały z otoczenia i bierzemy pod uwagę własne możliwości, pragmatycznie dostosowując się do nich.
I tak od zeszłego roku nasza oferta została rozszerzona o wynajem beczek, leasing,
a także możliwość magazynowania kegów
klienta z całą obsługą logistyczną.
Rokrocznie uczestniczymy na imprezach
targowo-wystawienniczych branży piwowarskiej (między innymi podczas targów Brau
Beviale w Norymberdze czy DRINKTEC
w Monachium).
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej:
www.keg-exchange.com
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