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1994
Założenie spółki 

Energostal

Otwarcie siedziby firmy  
w Toruniu, rozpoczynamy 
sprzedaż stali węglowej.

1999
Pierwszy oddział na 

południu Polski  
– w Mysłowicach

Oddział na terenie okręgu 
przemysłowego. Pojawiają się 
nowi pracownicy, zatrudnienie 

w grudniu 1999 wynosi 80 
osób.

2001
Otwarcie oddziału 

i magazynu  
w Dąbrowie Górniczej

Rozwijamy się na południu 
Polski.

2001
Joint Venture  
z koncernem  

ThyssenKrupp

Stajemy się częścią koncernu 
i pozyskujemy kapitał na dalsze 
inwestycje. Zmiana nazwy spółki 

na ThyssenKrupp Energostal.

2001
Stal nierdzewna 

i aluminium – nowość 
w ofercie

Poszerzamy ofertę produktową 
o kolejne asortymenty.

 

2003
Rozwój sieci 

dystrybucyjnej

Otwieramy kolejne oddziały, 
jesteśmy coraz bliżej naszych 

klientów.

20042004
Rozszerzenie oferty usług 

serwisowych

W jednym miejscu oferujemy nie tylko 
materiał, ale także obróbkę materiału.

2004
Regionalny magazyn 

w Poznaniu

Inwestujemy w logistykę, nowe centrum 
magazynowo-serwisowe na mapie 

Polski.

2005
Uruchomienie sprzedaży 

materiałów spawalniczych

W ofercie posiadamy materiały 
spawalnicze, chemię techniczną 

dla stali węglowej, stali nierdzewnej 
i metali nieżelaznych oraz urządzenia 

spawalnicze.

2006
Uruchomienie centrum 

magazynowo-serwisowego 
w Dąbrowie Górniczej

Dziś dysponujemy powierzchnią hal 
magazynowych w Dąbrowie Górniczej 

bliską 90 tys. m2.
 

2006
Tworzywa sztuczne – kolejna 
grupa produktowa w ofercie

Wprowadzamy szeroką ofertę tworzyw 
sztucznych dla reklamy, budownictwa 

i przemysłu.

2011
Otwarcie zagranicznego oddziału 

w Kownie

Wejście na rynki Litwy, Łotwy i Estonii. 

2012
Otwarcie oddziału i centrum 

magazynowo-serwisowego w Błoniu

Nasze główne centra magazynowo-serwisowe 
znajdują się już w Dąbrowie Górniczej, Poznaniu 

i Błoniu.

2016
Otwarcie nowego regionalnego 

centrum magazynowo-serwisowego 
w Nowych Marzach

Uruchomienie obiektu poszerza sieć logistyczną 
firmy i zapewnia lepszą obsługę klientów 

w północnej Polsce.

2016
Nowoczesna logistyka. 4 lokalizacje, 

z których zaopatrujemy cały kraj

Nasze główne centra magazynowo-serwisowe 
znajdują się w pobliżu głównych arterii komunikacji 
drogowej w Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Błoniu 

i Nowych Marzach.

2017
Zmiana nazwy spółki na 
thyssenkrupp Materials 

Poland

Ujednolicenie nazw dla wszystkich 
spółek koncernu.

2017
Rozwój sprzedaży na rynku 

czeskim

Jesteśmy blisko naszych klientów  
w 4 czeskich oddziałach.

 

2018
Otwarcie magazynu 

wysokiego składowania 
KASTO w Dąbrowie Górniczej

Nowo powstała hala magazynowa 
zwiększa możliwości składowania 

materiału o 10 000 ton.

2019
Razem od 25 lat

W listopadzie 2019 roku mija 25 lat od 
założenia firmy i wstąpienia na drogę 
rozwoju, która zaprowadziła nas na 

miejsce lidera w branży dystrybucji stali. 
Nasz zespół liczy ponad 1000 osób.

2022
Zrównoważony rozwój

Poza czystość, zieleń i bycie dobrym... 
Idea CSR staje się nieodzowną częścią 

misji rozwoju firmy. Podejmowane 
są śmiałe działania na rzecz ekologii 

i odpowiedzialności społecznej.

2004 2006

2016

2017

english version on p. 23
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O firmie 
About the company
Jesteśmy wiodącym dystrybutorem metali i tworzyw sztucz-
nych. Oferujemy szeroki wybór wyrobów ze stali węglowej, 
stali nierdzewnej, aluminium i tworzyw sztucznych. W naszej 
ofercie znajdują się również produkty specjalnego zastosowa-
nia, systemy budowlane oraz materiały spawalnicze. Szeroki 
asortyment dostępny jest bezpośrednio z magazynów na te-
renie kraju.
Na życzenie klienta dostarczamy materiały w formatach spe-
cjalnych czy też z dodatkową obróbką powierzchni.

We are one of the the leading distributors of metals and plas-
tics, offers a wide range of products from carbon steel, stain-
less steel, aluminium and plastics. Our offer is extended to 
special application products, building systems and welding 
materials. A wide range of our materials and services is avail-
able directly from warehouses throughout the country.
On customer’s request, we supply materials in special for-
mats or with additional surface treatment. 

Toruń

Włocławek

Białystok

Błonie

Lublin

Rzeszów
Benešov

Wilno

Kowno

Sosnowiec
KrakówOstrava

Brno

Hradec Králové

Kielce

ŁódźKalisz

Wrocław
Lubin

Zielona Góra

Poznań

Szczecin

Koszalin
Gdańsk

Olsztyn
Nowe
Marzy

Dąbrowa 
Górnicza

Litwa

Polska
Centrala

Oddziały i filie

Oddziały z magazynem / centrum serwisowe

Centra magazynowo – serwisowe

Czechy
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Zrównoważony rozwój 
Sustainable Development
Jesteśmy spółką należącą do koncernu thyssenkrupp, jednego 
z wiodących koncernów technologicznych na świecie. Działalność 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społeczna odpowiedzial-
ność biznesu są motorem innowacji dla naszego przedsiębior-
stwa. Jako koncern działający globalnie, wierzymy, że tylko dzięki 
podnoszeniu naszej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej 
wydajności będziemy mogli utrzymać naszą rentowność. Dlate-
go tak ważne dla nas jest wykorzystywanie szans, jakie stawia 
nam globalizacja, wprowadzanie kolejnych innowacji i nieustan-
ne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. 

We are a company belonging to the thyssenkrupp Group, 
one of the leading technology companies in the world. Ac-
tivities supporting sustainable development and corporate 
social responsibility are a driving force behind innovations 
for our company. As an international group, we believe that 
only by increasing our economic, environmental and social 
performance we will maintain our profitability. It is therefore 
important for us to exploit the opportunities offered by glo-
balization, introduce innovations and systematically improve 
of our employees’ qualifications.

thyssenkrupp 
na świecie / around the world

Zrównoważony rozwój / Sustainable Development 5



Our main logistic centres are located in Błonie, Poznań, 
Dąbrowa Górnicza and Nowe Marzy. With a wide range of pro-
ducts and services, we make it possible for the customer to 
purchase and process materials in one place. We supply both 
standard and special format materials and through close co-
operation within thyssenkrupp Group, we are able to offer you 
rare and customized pro ducts.
In order to provide the highest quality of products, we coope-
rate only with recognized manufacturers in the country and 
abroad. Our purchasing specialists acquire necessary mate-
rials in almost 30 countries and owing to that we can guaran-
tee the highest quality of products.

Nasze główne centra logistyczne znajdują się w Błoniu, Pozna-
niu, Dąbrowie Górniczej i Nowych Marzach. W jednym miejscu 
oferujemy materiał, cięcie, obróbkę powierzchniową i zabez-
pieczenie przed korozją. Dostarczamy materiały standardowe, 
jak i formaty specjalne, a dzięki ścisłej współpracy w ramach 
koncernu thyssenkrupp, jesteśmy w stanie zaoferować rów-
nież rzadko spotykane i niestandardowe wyroby.
Współpracujemy wyłącznie z uznanymi producentami w kra-
ju i na świecie. Nasi specjaliści z działu zakupów pozyskują 
materiały w niemal 30 krajach, dzięki czemu możemy zagwa-
rantować naszym klientom najwyższą jakość wyrobów.

Logistyka / Logistics

6  Logistyka / Logistic



Z magazynów do 
naszych klientów 
wyrusza ponad 
5 000 ciężarówek 
miesięcznie

From warehouses 
to our customers 
over 5,000 
trucks leave 
monthly



Stal węglowa / Carbon steel
Jesteśmy liderem dystrybucji stali węglowej w Polsce. Oferu-
jemy szeroką gamę produktów dostępnych od ręki z naszych 
magazynów na terenie całego kraju oraz serwis, dzięki któremu 
dopasowujemy materiał do indywidualnych potrzeb klienta. 

We are a leading distributor of carbon steel in Poland. We 
offer a wide range of products available from our warehouses 
across the country. We provide services which makes it pos-
sible to tailor the material to the customer’s individual  needs. 

Ponad 100 000 t 
materiałów 
dostępnych 
z magazynów 

Over 100,000 t 
materials 
available from 
stock

8  Stal węglowa / Carbon steel



Blachy / Flat products

•  Gorącowalcowane
•  Zimnowalcowane
• Ocynkowane
• Okrętowe
• Trudnościeralne
• Wysokowytrzymałościowe
• Kotłowe

Rury / Tubes

•  Rury ze szwem – przewodowe (czarne 
i ocynkowane), konstrukcyjne; HFI, 
SAWH

•  Rury bezszwowe – przewodowe, kon-
strukcyjne, kotłowe (ciśnieniowe), do 
budowy maszyn, precyzyjne i inne

Profile zamknięte / Hollow sections

•  Zimnowalcowane EN10219 / gorącowal-
cowane EN10210

• Konstrukcyjne / precyzyjne

•  Hot rolled steel
•  Cold rolled steel
• Galvanized steel
• Shipbuilding steel
• Wear-resistant steel
• High strenght steel
• Boiler steel plates

•  Welded tubes – line pipes (black and 
galvanized), construction pipes; HFI, 
SAWH

•  Seamless tubes – line pipes, tubes for 
constructions, boiler (pressure) tubes, 
mechanical tubes, precision tubes,  
others

•  Cold formed EN10219 / hot formed 
EN10210

• Construction / precise

Kształtowniki / Shapes and sections

•  Dwuteowniki – zwykłe, szerokostopowe, 
równoległościenne

•  Ceowniki – UNP zwykłe, UPE równole-
głościenne

•  Kątowniki – nierównoramiennie, równo-
ramienne

•  Teowniki

•  Standard beams, wide flange beams, 
European I beams

•  Standard channels, channel with paral-
lel flanges

•  Unequal angles, equal  angles

•  T-bars

Pręty / Bars

•  Płaskie
•  Okrągłe
•  Kwadratowe
•  Ciągnione na zimno
•  Płaskowniki łebkowe

• Flat bars
• Rounds
• Squares
• Bright bars
• Bulb flats

informacja o serwisie stali węglowej – str. 15
carbon steel service – p. 15

Stale jakościowe / Engineering steel

Oferujemy pręty oraz blachy w stanie su-
rowym i ulepszo nym ze stali jakościowych:

•  Niestopowych, stopowych
• Do ulepszania cieplnego
• Do nawęglania 
• Inne

We offer quality steel, steel round bars and plates 
– as rolled and heat treatment: 

•  Non-alloy, alloy steel
• Heat treatment steel
• Carburizing steel
• Others

Stal węglowa / Carbon steel 9



Stal nierdzewna i aluminium 
Stainless steel and aluminium
Jesteśmy wiodącym dystrybutorem materiałów ze sta-
li nierdzewnej i aluminium na polskim rynku. Szeroki zakres 
produktów w połączeniu z kompleksową ofertą centrum ser-
wisowego pozwalają nam spełnić oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów.

We are a leading distributor of stainless steel and aluminium 
on the polish market. Our wide range of products combined 
with the comprehesive offer of our service centre allows us 
to meet the expectations of the most demending customers.

Blachy / Sheets

•  Zimnowalcowane
•  Gorącowalcowane
• Żaroodporne

Rury / Tubes

•  Rury ze szwem
•  Bezszwowe

•  Cold rolled sheet
• Hot rolled sheet
• Heat-resistant sheet

•  Welded tubes
•  Seamless tubes

Profile zamknięte
Square and rectangular tubes

Armatura
Fittings

Kształtowniki
Shapes and sections

Stal nierdzewna / Stainless steel

Aluminium / Aluminium

Wyroby płaskie / Flat products

• Blachy cienkie
• Blachy grube
• Blachy ryflowane
• Taśmy i zwoje
•  Blachy „shates” – stoczniowe i transpor-

towe
•  Blachy i zwoje o specjalnej powierzchni 

(ozdobne, powlekane, anodowane)

• Sheets
• Plates
• Treadplates
• Coils and strips
• Shates – for shipyards and transportation
•  Sheets and coils with special surface (em-

bossed, coated, anodized)

informacja o serwisie stali nierdzewnej i aluminium – str. 15
stainless steel and aluminium service – p. 15

Profile wyciskane / Extrusions

• Rury okrągłe
• Rury kwadratowe i prostokątne
• Pręty (okrągłe, płaskie, kwadratowe)
• Kształtowniki (kątowniki, teowniki, ceowniki)
• Profile wg rysunku klienta

• Round tubes
• Square and rectangular tubes
• Bars (round, flat, square)
• Sections (angle bars, T-profiles, U-channels)
• Profiles based on the customer’s drawing

Pręty / Płaskowniki
Bars / Flat Bars

Tuleje
Hollow Bars

10  Stal nierdzewna i aluminium / Stainless steel and aluminium



Ponad 10 000 t
materiałów 
dostępnych 
z magazynów 

Over 10,000 t 
materials 
available 
from stock

Stal nierdzewna i aluminium / Stainless steel and aluminium 11



Tworzywa sztuczne / Plastics
Dostarczamy tworzywa sztuczne dla branży reklamowej, 
przemysłowej, budowlanej oraz innych. Działamy w opar-
ciu o sprawdzone kontakty z dostawcami z całego świata. 

We deliver plastic products for the advertising, construction 
and other industries. We cooperate with credible suppliers 
from all over the world.

Reklama / Visual communication

• Poligrafia 
• Druk cyfrowy UV 
• Grafika iluminowana 
• Architektura wnętrz 
• Wyposażenie POS 
• Wystawiennictwo 
• Opakowania 
• Obróbka tworzyw sztucznych 
• Oprawy oświetleniowe 
• Materiały biurowe

• Printing 
• UV Digital printing 
• Illuminated graphics 
• Interior 
• Shop fitting  
• Exhibitions 
• Packaging 
• Plastics fabrication 
• Lighting industry 
• Stationery

Przemysł / Industry

• AGD 
• Chemiczny
• Samochodowy 
• Sanitarny
• Stoczniowy 
• Spożywczy

• Household appliances
• Chemical 
• Automotive 
• Sanitary
• Shipbuilding 
• Food industry

Budownictwo / Construction

• Elewacje wentylowane 
• Przeszklenia 
• Ekrany akustyczne  
• Dachy  
• Materiały drewnopochodne 
• Inne konstrukcje

• Ventilated Facades
• Glazing materials 
• Anti-noise barriers
• Roofs
• Wood based materials
•  Other structures 

informacja o serwisie tworzyw sztucznych –  str. 15
plastics service – p. 15

12  Tworzywa sztuczne / Plastics



Ponad 2 100 
materiałów 
dostępnych 
z magazynów

Over 2,100 
materials 
available 
from stock
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We focus on productive and reliable technologies enabling us 
to process the material efficiently. In one place we offer goods, 
cutting, surface treatment and anticorrosion protection.

Stawiamy na wydajne i sprawdzone technologie pozwalają-
ce na efektywne przetwarzanie materiału. W jednym miejscu 
oferujemy materiał, cięcie, obróbkę powierzchniową i zabez-
pieczenie przed korozją.

Serwis / Services

Serwis stali węglowej / Carbon steel services

•  Cięcie blach z kręgu na arkusze
•  Cięcie blach z kręgu na taśmy
• Cięcie laserem 3D
• Cięcie laserem
• Cięcie tlenowe
• Gięcie na prasie krawędziowej CNC
• Prostowanie elementów po cięciu
• Cięcie piłą
• Śrutowanie
• Zabezpieczanie antykorozyjne
• Obróbka skrawaniem
• Inne usługi

•  Cutting sheets from the coil (CTL)
•  Cutting stripes from the coil
•  Laser cutting 3D
•  Laser cutting
•  Flame cutting
•  Bending machine (CNC)
•  Rectification of elements after cutting
•  Saw cutting
•  Grinding
•  Anticorrosion protection
• Machining
•  Other services

Serwis stali nierdzewnej i aluminium / Stainless steel and aluminium service

• Cięcie zwojów na arkusze
• Cięcie zwojów na taśmy
•  Szlifowanie i szczotkowanie zwojów 

i arkuszy
•  Polerowanie i szlifowanie rur i prętów 

oraz profili i płaskowników
• Cięcie laserem 3D
• Cięcie laserem
• Cięcie piłą
• Frezowanie, wiercenie, gwintowanie
• Gięcie na prasie krawędziowej CNC
• Inne usługi

• Cutting sheets from the coil (CTL)
• Coil slitting
•  Grinding and brushing of coils and 

sheets
•  Grinding and mirror polishing of 

tubes, bars, sections and flat bars
• Laser cutting 3D
• Laser cutting
• Saw cutting
• Milling, drilling, threading
• Bending mahine CNC
• Other services

Serwis tworzyw sztucznych / Service for plastics

•  Formatowanie płyt:
  na piłach poziomych
  na piłach pionowych
  płyt z poliwęglanu komorowego

• Sawing:
  horizontal saw
  vertical saw
  multiwall (polycarbonate sheets)

Serwis / Services 15



Materiały spawalnicze
Welding consummables
W naszej ofercie posiadamy materiały spawalnicze dla stali wę-
glowej, nierdzewnej i metali nieżelaznych.

We offer welding materials for carbon steel, stainless steel 
and non-ferrous metals. 

•  Elektrody otulone 
• Druty na szpuli MIG / MAG
• Druty pod topnik
• Pręty TIG
• Luty
• Chemia techniczna
• Akcesoria
• Urządzenia spawalnicze

•  Covered electrodes
• Filler wires for MIG & MAG
• Flux-cored wires
• TIG rods
• Solders
• Industrial chemicals
• Accessories
• Welding machines

16  Materiały spawalnicze / Welding consummables



Konstrukcje stalowe
Steel structures
W ofercie konstrukcji stalowych znajdują się m.in. słupy 
stalowe jako konstrukcje wsporcze pod ekrany akustyczne, 
konstrukcje stalowe statyczne, konstrukcje stalowe lekkie, 
ramy i obramowania stalowe. Oferujemy zabezpieczenia an-
tykorozyjne zgodne z oczekiwaniami klienta m.in. cynkowanie 
ogniowe i galwaniczne, malowanie proszkowe i natryskowe. 
Realizujemy konstrukcje zgodnie z projektem klienta. 

We offer steel constructions, among others, steel poles as 
supporting structures for noise barriers, static steel struc-
tures, light steel structures, steel frames and borders. We 
provide corrosion protection according to the customer`s ex-
pectations including hot-dip galvanizing and electroplating, 
powder coating and spraying. We built structures in accord-
ance with the customer’s project.

Konstrukcje stalowe / Steel structures 17



Aerospace / Aerospace
Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy thyssenkrupp 
Aerospace, globalnego dostawcy materiałów i usług dla lot-
nictwa. Wiodące na świecie firmy z branży i ich partnerzy 
osiągają sukces polegając na naszych usługach. Pomaga 
im w tym nasza oferta zarządzania łańcuchem dostaw za-
wierająca szeroki zakres materiałów oraz usług związanych 
z ich obróbką: zakup materiałów, magazynowanie, precyzyjne 
przetwarzanie, zarządzanie logistyką oraz dostawy just-in-time 
w miejscu zastosowania.

We are a member of the international thyssenkrupp Aero-
space group. The world’s leading aerospace companies and 
their partners rely on us for their success. With good reason. 
Our value proposition includes a wide range of material sup-
ply chain and manufacturing services: procurement of raw 
materials, warehousing, precision processing, third-party lo-
gistics and just-in-time delivery to the point of use.

18  Aerospace / Aerospace



Automotive / Automotive
W zakresie branży automotive oferujemy szeroki asortyment 
wyrobów hutniczych i tworzyw sztucznych. Przetworzone przez 
nas materiały wykorzystywane są m. in do produkcji: układów 
wydechowych, części silników, szkieletów autobusów, klap 
autobusów, podzespołów i części do szynobusów. 

In the automotive industry we offer a wide range of steel and 
plastic products. Materials we supply are used for the produc-
tion of: exhaust systems, part of engines, bus skeletons, bus 
flaps, subassemblies and parts of railbus.

Automotive / Automotive 19



Offshore
Offshore
Dysponujemy ofertą materiałów i usług odpowiadających 
specyfice branży morskiej (odbiory różnych towarzystw 
morskich: DNV, GL, LRS, PRS i inne). Jesteśmy w stanie 
dostarczyć półprodukty według życzenia klienta, w oparciu 
o nasze nowoczesne centrum serwisowe.

We offer materials and services which conform to the spe-
cificity of the marine industry (accepted by many marine 
associations: DNV, GL, LRS, PRS and others). Based on our 
modern service centre we are able to supply semi-finished 
products upon customer’s request.

20  Offshore / Offshore



Zbrojenia budowlane
Construction reinforcement
Dla branży budowlanej oferujemy rozszerzony zakres 
materiałów i usług obejmujący m.in. produkcję zbrojeń 
budowlanych. Zgodnie z projektem klienta wykonujemy 
zbrojenia wszystkich kształtów jak również szkielety pali. 
Centralnie zarządzana logistyka gwarantuje bezpieczeństwo 
dostaw w kraju i za granicą. 

For the building industry we offer an extended range of ma-
terials and services which include, inter alia, the production 
of construction reinforcement. Accord ing to the customer’s 
design we manufacture reinforced elements of all shapes, as 
well as pole framework. Centrally managed logistics guaran-
tees the safety of supplies both domestically and abroad.

Zbrojenia budowlane / Construction reinforcement 21



Dlaczego thyssenkrupp Materials Poland?
Why thyssenkrupp Materials Poland?

Najszersza oferta magazynowa 
w Polsce

Ponad 130 000 t materiałów 
na składzie

Dostosowanie materiałów do 
indywidualnych potrzeb klienta

Fachowe doradztwo 
techniczno-produktowe

Stabilny i niezawodny 
partner

The widest materials offer 
in Poland

Over 130,000 t of materials 
available in our warehouses

Services – adapting products 
to individual customer needs

Professional technical 
support

Solid and reliable business 
partner



1994
The beginnings for 

Energostal

Opening of the company’s 
headquarters in Toruń. 

We begin selling carbon steel.

1999
The first branch  

in southern Poland  
– Mysłowice

Branch in Polish industrial 
region. New employees appear. 
By December 1999, 80 people 

are employed.

2001
Opening of a branch 

and warehouse  
in Dąbrowa Górnicza

We continue to develop  
in the south of Poland.

2001
Joint Venture with 

ThyssenKrupp

We become part of the group 
and raise capital for further 
investments. Change of the 

company name to  
ThyssenKrupp Energostal.

2001
Stainless steel  
and aluminium  

added to the line up

We expand our product range 
with further assortments.

 

2003
Development  

of the distribution 
network

We open new branches  
and get closer to our clients.

20042004
Extension of our services

We offer not only material, 
but also processing of the same, 

all in one place.

2004
Regional warehouse  

in Poznań

We invest in logistics, and open 
a new warehouse and service centre 

in Poland.

2005
Launching the sale of welding 

consumables

We offer welding materials, technical 
chemicals for carbon steel, stainless 

steel and non-ferrous metals,  
as well as welding equipment.

2006
Launch of a warehouse  

and service centre  
in Dąbrowa Górnicza

Now our warehouse area in Dąbrowa 
Górnicza is almost 90 tys. m2

 

2006
Plastics – another product 

group added

We introduce a wide range of plastics 
for visual communication, construction 

and industry.

2011
Opening of a foreign branch in Kaunas

We enter the Lithuanian, Latvian and Estonian 
markets.

2012
Opening of a branch, warehouse  

and service centre in Błonie

Our main warehouse and service centres are now 
Dąbrowa Górnicza, Poznań and Błonie.

2016
Opening of a new regional warehouse 

and service centre in Nowe Marzy

The launch extends our logistics network  
and provides better customer service in northern 

Poland.

2016
Modern logistics.  

4 locations from which we supply  
the entire country

Our main warehouse and service centres  
are located close to the main transport routes  

in Dąbrowa Górnicza, Poznań, Błonie  
and Nowe Marzy.

2017
Change of the company’s 

name to thyssenkrupp 
Materials Poland

Unification of the names for all 
companies of the group.

2017
Sales development  
in the Czech market

We are close to our clients  
in 4 Czech branches.

 

2018
Opening of the KASTO high 

storage warehouse  
in Dąbrowa Górnicza

The new warehouse increases  
the material storage capacity  

by 10,000 tons.

2019
25 years together

In November 2019, 25 years will 
have passed since the company was 

founded and we embarked on the path 
of development that led us  

to becoming a leader in the steel 
distribution industry.  

We have over 1000 people in our team.

2022
Sustainability

Beyond clean, beyond green, beyond 
good... The idea of CSR is becoming 

an indispensable part of the company’s 
development mission.  

Bold ecological and social responsibility 
measures are being taken.

2004 2006

2016

2017



Materials Services
Materials Poland

Centrala

thyssenkrupp Materials Poland S.A. 
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 
T: +48 56 611 94 94 
biuro@tkmaterials.pl 
www.thyssenkrupp-materials.pl

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 15 mln PLN 
Rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 20529, NIP: 9561627586

59-300 Lubin 
Ścinawska 11 
T: +48 76 844 08 00 
lubin@tkmaterials.pl

20-447 Lublin 
Diamentowa 2 
T: +48 81 710 15 51 
lublin@tkmaterials.pl

90-057 Łódź 
Sienkiewicza 85/87 
T: +48 42 677 15 00 
lodz@tkmaterials.pl

10-408 Olsztyn 
Lubelska 36 
T: +48 89 532 09 90 
olsztyn@tkmaterials.pl

60-415 Poznań 
Lutycka 1 
T: +48 61 840 42 10 
poznan@tkmaterials.pl

35-232 Rzeszów 
Borowa 1c 
T: +48 17 864 26 30 
rzeszow@tkmaterials.pl

70-676 Szczecin 
Gerarda Merkatora 7 
T: +48 91 486 51 63 
szczecin@tkmaterials.pl

50-514 Wrocław 
Międzyleska 4 
T: +48 71 360 47 30 
wroclaw@tkmaterials.pl

(Litwa, Łotwa, Estonia) / Baltic States 
T: +370 37 244 935 
balticstates@tkmaterials.lt

Dział Zbrojeń Budowlanych 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: +48 56 611 96 65 
dzb@tkmaterials.pl

Dział Konstrukcji Stalowych 
41-303 Dąbrowa Górnicza 
Toruńska 9 
T: +48 32 639 49 86    
ofertydks@tkmaterials.pl

Dział Stali Jakościowych 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: + 48 56 611 94 48 
jakosciowe@tkmaterials.pl

Dział Eksportu 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: +48 56 611 94 52 
export@tkmaterials.pl

Aerospace 
T: +48 22 594 08 41/ 45 
aerospace@tkmaterials.pl

Automotive 
T: +48 32 639 55 88/ 90 
automotive@tkmaterials.pl 

Oddziały / Filie

87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: +48 56 611 94 09 
torun@tkmaterials.pl

15-697 Białystok 
Gen. Stanisława Maczka 52 
T: +48 85 664 49 25 
bialystok@tkmaterials.pl

05-870 Błonie 
Kolejowa 44 
T: +48 22 594 08 20 
blonie@tkmaterials.pl

41-303 Dąbrowa Górnicza 
Toruńska 7 
T: +48 32 639 55 00 
dabrowa@tkmaterials.pl

80-298 Gdańsk 
Azymutalna 9 
T: +48 58 522 65 00 
gdansk@tkmaterials.pl

62-800 Kalisz 
Częstochowska 25 
T: +48 62 767 46 01 
kalisz@tkmaterials.pl

25-114 Kielce 
Ks. Piotra Ściegiennego 81/11 
T: +48 41 334 51 25 
kielce@tkmaterials.pl

75-712 Koszalin 
Wojska Polskiego 24-26 
T: +48 94 343 94 60 
koszalin@tkmaterials.pl

30-644 Kraków 
Gen. Henryka Kamieńskiego 51 
T: +48 12 688 65 00 
krakow@tkmaterials.pl


