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Paulus Nettelnstroth przekazuje zarządzanie  
firmą NESTRO Lufttechnik GmbH  
swojemu synowi Robertowi. 

Паулюс Неттельнштрот передает руководство 
фирмой NESTRO Lufttechnik GmbH своему сыну 
Роберту.

Паулюс Неттельнштрот передає керівництво 
компанії NESTRO Lufttechnik GmbH своєму синові 
Роберту.

Firma NESTRO Lufttechnik, Hainchen otrzymuje 
„wielką nagrodę klasy średniej“.

Фирма NESTRO Lufttechnik из Хайнхена получила 
главную награду в Германии для средних 
предприятий. 

NESTRO Lufttechnik, Хайнхен отримує головну 
нагороду для підприємств середньої ланки 
«Große Preis des Mittelstandes».

Utworzenie NESTRO PPHU Sp. z o.o. o powierzchni 
produkcyjno-biurowej wynoszącej 3.800 m²  
w Stare Olesno.

Учреждение компании NESTRO PPHU Sp. z o.o.  
в Старе-Олесно, располагающей 
производственными и офисными площадями  
в 3.800 кв.м.

Заснування NESTRO PPHU Sp. z o.o. виробничі  
та офісні приміщення у м. Старе Олесно,  
площею 3800 м².

Rozbudowa zakładu Röllbach, uzyskanie 
powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej 
wynoszącej 7.000 m².

Расширение предприятия в Рёльбахе до  
7.000 кв.м производственных, складских и 
офисных площадей.

Розширення заводів у м. Рёлльбах : виробничі, 
складські та офісні приміщення загальною 
площею до 7000 м².

Paulus Nettelnstroth zostaje  
wyróżniony nagrodą Lothara Spätha.

Паулюс Неттельнштрот награжден  
премией Лотара Шпэта.

Паулюс Неттельнштрот отримує премію  
«Lothar Späth».  

Utworzenie NESTRO Hungária Kft. o powierzchni 
produkcyjno-biurowej wynoszącej 900 m² w Pecs.

Учреждение компании  
NESTRO Hungária Kft. в г. Печ, располагающей 

производственными и офисными площадями  
в 900 кв.м.

Заснування NESTRO Hungária Kft., виробничі та 
офісні приміщення у м. Печ, площею 900 м².

Budowa nowego zakładu Hainchen o powierzchni 
produkcyjno-biurowej wynoszącej 5.000 m²;  

Hainchen staje się centralą firmy.

Строительство нового предприятия в Хайнхене с 
производственными и офисными  

площадями 5.000 кв.м; Хайнхен становится 
штаб-квартирой фирмы.

CБудівництво заводу у м. Хайнхен: виробничі 
та офісні приміщення 5000 м²;  у м. Хайнхені 

розміщається головний офіс компанії.

19 grudnia Paulus Nettelnstroth założył firmę  
NESTRO Lufttechnik.

19.12 Паулюс Неттельнштрот основывает фирму 
NESTRO Lufttechnik.

19 грудня Паулюс Неттельнштрот заснував 
компанію NESTRO Lufttechnik.
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Gdy Paulus Nettelnstroth zakładał w 
roku 1977 firmę NESTRO® Lufttechnik 
GmbH, nie mógł przypuszczać, ze jego 
rodzinne przedsiębiorstwo pewnego 
dnia stanie się jednym z trzech naj-
większych specjalistów w dziedzinie 
systemów techniki odsysania i filtracji w 
Europie.

Obecnie przedsiębiorstwo w drugim 
pokoleniu jest z sukcesem zarządzane 
przez jego syna Roberta Nettelnstro-
tha, oferując dodatkowo innowacyjne 
rozwiązania „Made in Germany” w 
branży techniki ogrzewania, obróbki 
powierzchni oraz sortowania i utylizacji.

Когда Паулюс Неттельнштрот в 
1977 году основал фирму NESTRO® 
Lufttechnik GmbH, он и представить 
себе не мог, что его семейное пред-
приятие в один прекрасный день 
войдет в число трех крупнейших в 
Европе специалистов по системам 
аспирации и фильтрации.

Сегодня предприятие, успешно воз-
главляемое во втором поколении его 
сыном Робертом Неттельнштротом, 
дополнительно предлагает иннова-
ционные решения “Made in Germany” 
в таких сферах, как отопительная тех-
ника, обработка поверхностей, а так 
же сортировка и утилизация отходов.

Коли в 1977 році  Паулюс Неттельн-
штрот заснував компанію NESTRO® 
Lufttechnik GmbH, він не міг уявити, 
що його сімейне підприємство 
колись буде належати до числа трьох 
найбільших фахових підприємств з 
систем аспірації та фільтрації у Європі. 

В даний час компанією у другому 
поколінні успішно керує його син 
Роберт Неттельнштрот , котра пропо-
нує також інноваційні рішення «Made 
in Germany» у області опалення, 
технології обробки поверхонь, сорту-
вання та утилізації.
 



Понад 150 співробітників працює у 
NESTRO® Lufttechnik GmbH в Німеч-
чині у головному офісі Шкёлен, 
Тюрінгія, та у Центрі технології в м. 
Рёлльбах, Баварія. Ще 150 співробіт-
ників працюють у дочірніх компаніях 
у Польщі та Угорщини. Молоді пра-
цівники компанії мають можливість 
постійно підвищувати свій професій-
ний рівень. 

В группе фирм свыше 150 сотруд-
ников работают только в компании 
NESTRO® Lufttechnik GmbH в Гер-
мании в штаб-квартире в Шкёлене 
(Тюрингия), а также в технологиче-
ском центре в Рёльбахе (Бавария). 
Еще 150 сотрудников заняты в 
сестринских компаниях в Польше 
и Венгрии. При этом мы постоянно 
заботимся о подготовке собственных 
молодых сотрудников, предлагая раз-
нообразные программы обучения.

W grupie zatrudnionych jest ponad  
150 pracowników w zakładach NESTRO® 
Lufttechnik GmbH w Niemczech w 
centrali Schkölen, Thüringen, oraz w 
centrum technologicznym Röllbach, 
Bawaria. Kolejnych 150 pracowników 
pracuje w spółkach siostrzanych w  
Polsce i na Węgrzech. Młode kadry 
przez cały czas są dokształcane dzięki 
licznym ofertom szkoleniowym.

NESTRO Lufttechnik GmbH

Nestro PPHU Sp. z o.o. 

NESTRO Hungária Kft.

Elektromatik Sp. z o.o.

Netecs Sp. z o.o.



Секрет успіху NESTRO® полягає в 
системному мисленні та ідеях, орієн-
тованих на клієнтів: 
• які проблеми ви можете вирішити  
 за допомогою систем аспірації та  
 фільтрації та які процеси слід  
 покращити?
• як можна використовувати матері- 
 али, відфільтровані з повітря?
• як можна розумно використову- 
 вати чисте повітря (вміст пилу  
 < 0,1 мг / м3), що утворюється при 
 фільтрації?
• як системи можуть бути оптимізо- 
 вані з точки зору енергоспожи- 
 вання відповідно до Ваших вимог  
 та Вашого обладнання, і яка інте- 
 лектуальна система управління  
 може допомогти Вам у цьому?
• як досягти максимального рівня  
 безпеки при безперервному про- 
 цесі роботи?
• яке фінансування вам для цього  
 необхідно?

Секрет успеха NESTRO® состоит в 
системном мышлении и клиентоори-
ентированном подходе. Мы ставим 
правильные вопросы:
• Какие проблемы вы можете  
 решить перемещением воздуха  
 и фильтрацией, какие процессы вы  
 можете оптимизировать?
• Для чего вы можете использовать  
 полученные в результате фильтра 
 ции неочищенного газа матери 
 алы?
• Как вы можете целесообразно  
 использовать полученный в  
 результате фильтрации очищен- 
 ный газ (содержание пыли  
 < 0,1 мг/м3)?
• Как можно в соответствии с 
 вашими требованиями и вашим  
 парком станков Оптимизировать  
 энергетические затраты обору- 
 дования и какой вид интеллекту- 
 ального управления сможет вам в  
 этом помочь?
• Как вы добьетесь максимальной  
 надежности и безопасности даже  
 в режиме непрерывной эксплуата- 
 ции?
• Какие средства вы можете для  
 этого использовать?

Recepta na sukces firmy NESTRO® to 
myślenie o systemach i działanie zorien-
towane na klienta. Stawiamy odpowied-
nie pytania:
• Jakie problemy mogą Państwo  
 rozwiązać poprzez ruch powietrza i  
 filtrację, jakie procesy poprawić?
• W jaki sposób mogą Państwo  
 wykorzystać materiały poproduk- 
 cyjne odfiltrowane z zanieczyszczo- 
 nego powietrza?
• W jaki sposób mogą Państwo sens- 
 ownie wykorzystać czyste powietrze  
 uzyskane poprzez filtrację (udział  
 pyłów < 0,1 mg/m3)?
• W jaki sposób można zoptymali- 
 zować pod względem energetycznym  
 urządzenia zgodnie z wymaganiami  
 i odpowiednio do Państwa parku  
 maszynowego i jakie inteligentne  
 sterowanie może Państwu w tym  
 pomóc?
• W jaki sposób osiągną Państwo naj- 
 wyższy możliwy poziom bezpieczeń- 
 stwa podczas pracy ciągłej?
• Jakie środki mogą Państwo w tym  
 celu aktywować?





Завдяки  надійності нашої продук-
ції та більш ніж 40-річному досвіду 
роботи у сфері технологій аспірації 
та фільтрації, наші системи мають 
надзвичайно високий термін служби 
у повсякденному використанні.

Наше обладнання характеризуються 
надійністю, безпекою, енергоефек-
тивністю, економічністю, модульністю 
і можливістю інтеграції в системи, а 
також економією ресурсів. Здатність
наших рішень інтегруватися навіть в 
існуючи іноземні системи підкреслює 
нашу мету у задоволенні клієнтів, 
тому що ринки, компанії та програми 
розвиваються динамічно, вимагаючи 
відкритості та гнучкості. Системи 
NESTRO® не тільки легко масштабу-
ються та зростають, але також можуть 
бути використаними  в дуже спеціалі-
зованих програмах.

Показателем высокой ответственно-
сти за продукт и более чем 40-лет-
него опыта работы в сфере техноло-
гий аспирации и фильтрации является 
чрезвычайно высокая надежность 
наших систем при их ежедневном 
использовании.

Наши изделия отличает надежность, 
безопасность, энергоэффективность 
и рентабельность, возможность инте-
грации, модульность, способность 
системной интеграции, а также ресур-
сосбережение. Способность интегри-
рования наших решений в суще-
ствующие системные архитектуры, 
в т.ч. сторонних производителей, 
подтверждает нашу цель абсолют-
ного удовлетворения клиентов в тот 
период, когда рынки, предприятия и 
области применения развиваются все 
более динамично, т.е. требуют откры-
тости и универсальности. Системы 
NESTRO® не только гибко изменяются 
и эволюционируют с ростом требова-
ний к нем, но также могут использо-
ваться даже в самых специфических 
областях применения.

Identyfikacja z produktem oraz ponad 
40 lat doświadczenia w technologii 
odsysania i filtracji stanowią podstawę 
nadzwyczajnej wytrzymałości naszych 
systemów w codziennej pracy.

Nasze produkty charakteryzują się 
niezawodnością, bezpieczeństwem, 
efektywnością energetyczną i kosztową, 
możliwością integracji, modularnością 
oraz zdolnością do integracji systemu 
oraz oszczędzania zasobów. Możli-
wość integracji naszych rozwiązań w 
istniejących, również obcych architek-
turach systemowych podkreśla nasz cel 
absolutnego zadowolenia klienta, gdy 
rynki, przedsiębiorstwa i zastosowania 
cały czas dynamicznie się rozwijają, 
wymagając otwartości i elastyczności. 
Systemy NESTRO® są nie tylko swobod-
nie skalowalne i można je bez problemu 
rozbudowywać, lecz również mogą 
obsługiwać bardzo wyspecjalizowane 
zastosowania.

www.nestro.de



NESTRO® сертифікована відповідно 
до ISO 9001. Це означає якість з 
моменту проектування, надходження  
сировини до моменту випуску про-
дукту.

Всі нові розробки проходять тесту-
вання на наших контрольних стендах 
в суворих умовах максимально 
наближених до реальних, а при 
необхідності, також згідно з вимо-
гами даного клієнта. Це забезпечує 
незалежність тестування продукції. 
Наша оцінка ґрунтується на стабіль-
ній основі, та на нашому власному 
багаторічному досвіді. Виробництво 
CAD / CAM / CIM водночас дозволяє 
отримати необхідну точність розмі-
рів вироблених нами компонентів і 
систем. 

Технологія розширеної реального 
зображення має можливість від-
творювати його в реальному масш-
табі часу з комп’ютерною 3D-ані-
мацією. Скористайтеся перевагами 
нової програми NESTRO® App. 

NESTRO® имеет сертификат ISO 9001. 
Для вас это означает качество от 
поступления до отпуска товаров.

Все новые разработки проходят 
тестирование на наших контрольных 
стендах в условиях, максимально 
приближенных к реальным, а при 
необходимости - и в соответствии 
с особыми требованиям «и» здесь 
лишняя конкретного клиента. Дан-
ный процесс обеспечивает незави-
симость. Наша оценка базируется на 
прочной основе - нашем собственном 
многолетнем опыте работы. Системы 
автоматизированного производства 
CAD / CAM / CIM обеспечивают при 
этом требуемую точность соблюде-
ния размеров всех производимых 
нами узлов и систем.
 

Технология виртуальной реальности 
объединяет реальность в режиме 
реального времени с трехмерной ком-
пьютерной анимацией, чтобы допол-
нить и расширить то, что воспринима-
ется с очевидностью. Воспользуйтесь 
новым мобильным приложением 
NESTRO® App.

NESTRO® jest certyfikowana zgodnie z 
ISO 9001. Oznacza to dla Państwa jakość 
od wejścia na magazyn aż do wyjścia z 
magazynu.

Wszystkie nowe produkty, a w razie 
konieczności również specyficzne dla 
klienta metody eksperymentalne są 
rygorystycznie i w sposób zbliżony do 
warunków rzeczywistych testowane 
na własnych firmowych stanowiskach 
do prób. Takie postępowanie pozwala 
uzyskać niezależność. Nasza ocena 
bazuje na stabilnej podstawie wła-
snego, długoletniego doświadczenia i 
własnym dziale B&R. Produkcja CAD/
CAM/CIM zapewnia przy tym wyma-
ganą dokładność wymiarów wszystkich 
wytwarzanych przez nas komponentów 
i systemów.

Technologia Augmented Reality łączy 
realizm w czasie rzeczywistym ze wspo-
maganą komputerowo animacją 3D, dla 
uzupełnienia i rozszerzenia tego, co jest 
faktycznie widzialne. Proszę skorzystać z 
nowej aplikacji NESTRO®. 





Wykwalifikowany specjalistyczny handel 
hurtowy, kompetentni międzynarodowi 
dystrybutorzy, integratorzy systemu/
OEM oraz nasi doradcy techniczni w 
każdej chwili pozostają do Państwa dys-
pozycji - niezależnie od branży. Również 
w przyszłości będziemy się rozwijać na 
międzynarodowym rynku z kolejnymi 
nowymi partnerami, oferując Państwu 
innowacyjne i indywidualnie dostoso-
wane do Państwa potrzeb rozwiązania 
systemowe.

W ciągu 40 lat od założenia firmy, 
NESTRO® w różnych branżach zrealizo-
wała ponad 20.000 dużych projektów 
w ponad 70 krajach. Do grona ponad 
10.000 klientów przedsiębiorstwa 
należą również niezależni rzemieślnicy, 
średniej wielkości przedsiębiorstwa oraz 
międzynarodowe koncerny. Czasami 
realizujemy również niezwykłe projekty, 
takie jak na przykład tunel wiatrowy 
powietrza obiegowego na EXPO 2017 w 
Astana, Kazachstan. 

Квалифицированные специализи-
рованные предприятия оптовой 
торговли, компетентные междуна-
родные дистрибьюторы, системные 
интеграторы/OEM, а также наши соб-
ственные технические консультанты 
в любое время готовы предоставить 
вам профессиональную помощь во 
всех сферах деятельности предприя-
тия. В будущем мы продолжим наш 
международный рост с новыми пар-
тнерами и предложим вам инноваци-
онные системные решения, соответ-
ствующие вашим индивидуальным 
потребностям.

За 40 лет с момента основания 
компания NESTRO® успешно реали-
зовала в различных отраслях свыше 
20.000 крупных проектов более чем 
70 странах. При этом в числе более 
чем 10.000 клиентов компании вхо-
дят самостоятельные предпринима-
тели, средние предприятия и транс-
национальные концерны. Иногда 
мы при этом выполняем необычные 
проекты, как, например, три аэроди-
намических канала с рециркуляцией 
воздуха на выставке EXPO 2017 в 
Астане (Казахстан). 

Кваліфіковані спеціалісти, компе-
тентні міжнародні дистриб’ютори, 
системні інтегратори, OEM, а також 
наші власні технічні консультанти 
можуть надати Вам інформацію 
щодо будь-якої сфери використання 
наших продуктів у будь-який час. У 
майбутньому ми плануємо продов-
жити розвивати співпрацю з новими 
партнерами на міжнародному рівні 
та пропонувати Вам інноваційні 
системні рішення, адаптовані до 
Ваших потреб.

Протягом  40 років з моменту 
заснування компанії NESTRO® 
вдалося успішно реалізувати понад                 
20.000 великих проектів у різних 
галузях у більш ніж 70 країнах. 
Компанія працює з незалежними 
спеціалістами, середніми компаніями 
та глобальними корпораціями, та 
має серед них понад 10.000 клієнтів. 
Іноді ми також реалізуємо незвичайні 
проекти, такі як три аеродинамічних 
канали з рециркуляцією повітря на 
ЕХРО 2017 в Астані, Казахстан.

MN Tech GmbH
www.mntech.bg

Novin Choob Co. 
www. novinchoobco.com

BMG Engineering
www.bmg.kz

Tech. Machinery Services Ltd.
www.techms.co.nz

NESTRO PPHU Sp. z.o.o.
www.nestro.pl

ACC Systems, Lda.
www.accsystems.biz

Luftservice OOO
www.nestro.net

Arthur Bründler AG
www.bruendler.ch

KTP d.o.o.
www.ktp.si

AIRPAK Ltd. Co.
www.airpak.com.tr

AS-Engineering
www.nestro.com.ua

NESTRO Hungária Kft. 
www.nestro.hu

German Tech Machinery (LLC)
www.germantechmachinery.com

Entecco Filter Technology, Inc.
www.entecco.com
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NESTRO© Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettlnsroth-Platz
D-07619 Schkölen
Tel.: +49 (0)36694 41-0
E-Mail: info@nestro.de
www.nestro.de

Ul. Kolejowa 2, Stare Olesno
PL-46-300 Olesno
Tel. +48 34 350 53-10
E-Mail: info@nestro.pl
www.nestro.pl

Házgyár u. 2
H-7630 Pécs
Tel.: +36 72 216-461
E-Mail: nestro@nestro.hu
www.nestro.hu 1.
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