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1994
Založení společnosti Energostal 

Otevření sídla společnosti v Toruni, zahajujeme 
prodej uhlíkové oceli.

1999
První pobočka na jihu Polska  

– v Mysłowicích 

Pobočka v areálu průmyslové čtvrti.  
Byli přijati noví zaměstnanci, v prosinci 1999 

činí zaměstnanost 80 osob.

2001
Otevření pobočky  

a skladu v Dąbrowa 
Górnicza

Expandujeme na jih Polska.

2001
Joint Venture  
s koncernem  

ThyssenKrupp 

Stáváme se součástí koncernu  
a získáváme kapitál pro další investice. 

Změna názvu společnosti  
na ThyssenKrupp Energostal.

2001
Nerezová ocel a hliník  
- novinka v nabídce

Rozšiřujeme naši nabídku  
o další sortiment.

 

2003
Rozvoj distribuční sítě

Otevíráme další pobočky, jsme blíže  
našim zákazníkům.

20042004
Rozšíření nabídky 
servisních služeb

Na jednom místě nabízíme nejen 
materiál, ale i jeho zpracování.

2004
Regionální sklad  

v Poznani

Investujeme do logistiky, 
nového skladového a servisního 

centra na mapě Polska.

2005
Zahájení prodeje  

svařovacích materiálů

V nabídce máme svařovací materiály, technickou chemii  
pro uhlíkovou ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy,  

a také svařovací zařízení. 

2006
Zahájení provozu 

skladového a servisního 
centra v Dąbrowa Górnicza 

Dnes máme v Dąbrowa Górnicza 
skladovací haly o ploše téměř  

90 tis. m2.
 

2006
Plasty – další skupina 

výrobků v nabídce 

Zavádíme široký sortiment 
plastů pro reklamu,  

stavebnictví a průmysl. 

2011
Otevření zahraniční 
pobočky v Kaunasu

Vstup na litevský, lotyšský  
a estonský trh.

2012
Otevření pobočky a 

skladového a servisního 
centra v Błonie

Naše hlavní skladová  
a servisní centra se již nacházejí 

v Dąbrowa Górnicza, Poznani 
a Błonie.

2016
Otevření nového 

regionálního skladového  
a servisního centra  

v Nowe Marzy 

Uvedení tohoto objektu do provozu 
rozšiřuje logistickou síť společnosti 
a poskytuje lepší servis zákazníkům 

v severním Polsku.

2016
Moderní logistika.  
4 pobočky, které 

zásobují celou zemi 

Naše hlavní skladová a servisní 
střediska se nacházejí 

v blízkosti hlavních dopravních 
tepen v Dąbrowa Górnicza, 

Poznani, Błonie a Nowe Marzy.

2017
Změna názvu společnosti 
na thyssenkrupp Materials 

Poland

Sjednocení názvů všech společností 
koncernu.

2017
Rozvoj prodeje  
na českém trhu 

Jsme našim zákazníkům nablízku  
ve 4 českých pobočkách. 

 

2018
Otevření výškového skladu KASTO 

v Dąbrowa Górnicza

Nově postavená skladovací hala  
zvyšuje kapacitu skladování materiálu  

o 10 000 tun.

2019
Společně již 25 let 

V listopadu 2019 uplynulo 25 let od založení 
společnosti a vstupu na cestu rozvoje, která 

nás dovedla na pozicí lídra v oboru distribuce 
oceli. Náš tým tvoří více než 1 000 lidí.

2021
Otevření nového skladu 

v Benešově 

Otevření zařízení zajišťuje rychlejší 
obsluhu zákazníků ve středočeském 

a západočeském regionu.

2004

2006 2016

2017

english version on p. 23
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O společnosti 
About the company
Jsme předním distributorem kovů a plastů. Nabízíme široký 
sortiment výrobků z uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníku a 
plastů. V naší nabídce máme také výrobky pro zvláštní účely, 
konstrukční systémy a svařovací materiály. Pestrý sortiment 
je k dispozici přímo z našich skladů. Na přání zákazníka dodá-
váme materiály podrobené dalšímu zpracování, přizpůsobené 
potřebám zákazníka.

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 are 
available directly from our warehouses. On customers’ re-
quest, we supply materials with additional surface treatment 
taht tailored to the customers’ needs.

Toruń

Włocławek

Białystok

Błonie

Lublin

Rzeszów
Benešov

Vilnius

Kaunas

Sosnowiec
KrakówOstrava

Brno

Hradec Králové

Kielce

ŁódźKalisz

Wrocław
Lubin

Zielona Góra

Poznań

Szczecin

Koszalin
Gdańsk

Olsztyn
Nowe
Marzy

Dąbrowa 
Górnicza

4  O společnosti  / About the company



Udržitelný rozvoj 
Sustainable Development
Naše společnost je součástí koncernu thyssenkrupp. Činnost 
v souladu s udržitelným rozvojem a sociální odpovědnost jsou 
pro naši společnost motorem inovací. Jako globálně působící 
koncern věříme, že pouze zlepšením naší ekonomické, envi-
ronmentální a sociální výkonnosti budeme moci udržet naši 
ziskovost. Proto je pro nás tak důležité využívat příležitostí, 
které nám nabízí globalizace, zavádět další inovace a neustále 
zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců. 

We are a company belonging to the thyssenkrupp Group. 
Activities 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 
ve světě / around the world

Udržitelný rozvoj / 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.

Naše hlavní logistická centra se nacházejí ve městech Błonie, 
Poznaň, Dąbrowa Górnicza a Nowe Marzy. Na jednom mís-
tě nabízíme materiál, řezání, povrchovou úpravu a ochranu 
proti korozi. Dodáváme standardní materiály i speciální for-
máty a díky úzké spolupráci v rámci koncernu thyssenkrupp 
jsme schopni nabídnout také vzácné a nestandardní výrobky. 
Spolupracujeme výhradně s renomovanými výrobci doma  
i v zahraničí. Naši specialisté z oddělení nákupu získávají ma-
teriály v téměř 30 zemích, takže můžeme našim zákazníkům 
zaručit maximální kvalitu výrobků.

Logistika / Logistics

6  Logistika / Logistic



Z našich skladů 
vyjíždí k zákazníkům 
více než 5 000 
nákladních aut 
měsíčně

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



Uhlíková ocel / Carbon steel
Jsme předním distributorem uhlíkové oceli v Polsku. Nabízí-
me širokou škálu výrobků snadno dostupných z našich skladů 
po celé zemi a servis, díky kterému dokážeme přizpůsobit 
materiál individuálním potřebám zákazníka.

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. 

Více než  
100 000 t 
materiálu  
k dispozici  
ve skladech

Over 100,000 t 
materials 
available from 
stock

8  Uhlíková ocel / Carbon steel



Plechy / Flat products

•   Válcované za tepla 
•   Válcované za studena 
•   Pozinkované 
•   Lodní 
•   Odolné proti otěru 
•   Vysokopevnostní  
•   Kotlové

Trubky / Tubes

•  Trubky se švem – potrubní (černé a po-
zinkované), konstrukční; HFI, SAWH 

•  Bezešvé trubky – potrubní , konstrukční, 
kotlové (tlakové), pro strojírenství, přes-
né a další 

Duté profily / Hollow sections

•  Válcované za studena EN10219 / válco-
vané za tepla EN10210 

•  Konstrukční / přesné

•  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 ga-
lvanized), 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

Profily / Shapes and sections

•  Profily ve tvaru I – běžné, ve tvaru H, 
pravoúhlé 

•  Profily U – UNP běžné, UPE pravoúhlé 
 

•  Úhelníky – nerovnoramenné, rovnora-
menné 

•  Profily ve tvaru T

•  Standard beams, wide flange beams, 
European I beams

•  Standard channels, channel with parallel 
flanges

•  Unequal angles, equal  angles

•  T-bars

Tyče / Bars

•  Ploché 
•  Kruhové 
•  Čtvercové 
•  Tažené za studena 
•  Hlavičková plochá ocel

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

informace o servisu uhlíkové oceli – str. 15
carbon steel service – p. 15

Jakostní ocel / Engineering steel

Nabízíme tyče a plechy v surovém  
a zušlechtěném stavu z jakostních ocelí:

•  Nelegovaných, legovaných 
•  K zušlechtění 
•  K nauhličení 
•  Jiné

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

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

Uhlíková ocel / Carbon steel 9



Nerezová ocel a hliník 
Stainless steel and aluminium
Jsme předním distributorem nerezových a hliníkových ma-
teriálů na polském trhu. Široká škála výrobků ve spojení s 
komplexní nabídkou servisního centra nám umožňuje splnit 
očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

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.

Plechy / Sheets

•  Válcované za studena 
•  Válcované za tepla 
•  Žáruvzdorné

Trubky / Tubes

•  Trubky se švem 
•  Bezešvé

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

•  Welded tubes
•  Seamless tubes

Duté profily
Square and rectangular tubes

Armatura
Fittings

Profily
Shapes and sections

Nerezová ocel / Stainless steel

Hliník / Aluminium

Ploché výrobky / Flat products

• Tenké plechy 
• Tlusté plechy 
• Žebrované plechy 
• Pásy a svitky 
• Plechy "shates" – lodní a dopravní 
• Plechy a svitky se speciálním povrchem

(ozdobné, potahované, eloxované)

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

bossed, coated, anodized)

informace o servisu nerezové oceli a hliníku – str. 15
stainless steel and aluminium service – p. 15

Vytlačované profily  / Extrusions

• Kulaté trubky 
• Čtvercové a obdélníkové trubky 
• Tyče (kulaté, ploché, čtvercové) 
• Profily (úhelníky, ve tvaru T, ve tvaru U) 
• Profily podle výkresů zákazníka

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

Tyče / Ploché tyče
Bars / Flat Bars

Pouzdra
Hollow Bars

10  Nerezová ocel a hliník / Stainless steel and aluminium



Více než 10 000 t 
materiálu  
k dispozici 
ve skladech

Over 10,000 t 
materials 
available 
from stock

Nerezová ocel a hliník / Stainless steel and aluminium 11



Plasty / Plastics
Dodáváme plasty pro reklamní, průmyslové, stavební  
a jiné obory. Pracujeme na základě osvědčených kontaktů 
s dodavateli z celého světa.

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

Reklama / Visual communication

• Polygrafie
• Digitální UV tisk 
• Světelná grafika 
• Interiérový design 
• Vybavení POS 
• Vystavování 
• Obaly 
• Zpracování plastů 
• Svítidla 
• Kancelářské potřeby 

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

Průmysl / Industry

• Domácí potřeby 
• Chemický 
• Automobilový 
• Sanitární  
• Výroby lodí 
• Potravinářský

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

Stavebnictví / Construction

• Odvětrávané fasády 
• Zasklení 
• Protihlukové stěny 
• Střechy 
• Materiály na bázi dřeva 
• Jiné konstrukce

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

informace o servisu plastů –  str. 15
plastics service – p. 15
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Více než 2 100 
materiálů  
k dispozici  
ve skladech

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.

Sázíme na výkonné a osvědčené technologie, které umožňu-
jí efektivní zpracování materiálu. Na jednom místě nabízíme 
materiál, řezání, povrchovou úpravu a ochranu proti korozi.

Servis / Services

Servis uhlíkové oceli / Carbon steel services

•  Řezání plechu ze svitku na tabule 
•  Řezání plechu ze svitku na pásy 
•  Řezání 3D laserem 
•  Řezání laserem 
•  Řezání kyslíkem 
•  Ohýbání na CNC ohraňovacím lisu 
•  Rovnání dílů po řezání 
•  Řezání pilou 
•  Otryskávání 
•  Ochrana proti korozi 
•  Třískové obrábění 
•  Ostatní služby

•  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

Servis nerezové oceli a hliníku / Stainless steel and aluminium service

• Řezání svitků na tabule 
• Řezání svitků na pásy 
•  Broušení a kartáčování svitků  

a tabulí 
•  Leštění a broušení trubek a tyčí,  

profilů a plochých tyčí 
• Řezání 3D laserem 
• Řezání laserem 
• Řezání pilou 
• Frézování, vrtání, závitování 
• Ohýbání na CNC ohraňovacím lisu 
• Ostatní služby

• 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

Servis plastů / Service for plastics

•   Formátování desek: 
na horizontálních pilách  
na vertikálních pilách  
desek z komůrkového polykarbonátu

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

Servis / Services 15



Svařovací materiály
Welding consummables
V nabídce máme svařovací materiály pro uhlíkové a nerezové 
oceli a neželezné kovy.

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

•  Obalené elektrody 
•  Dráty na cívce MIG / MAG 
•  Dráty pod tavidlo 
•  Tyče TIG 
•  Pájky 
•  Technická chemie 
•  Příslušenství 
•  Svařovací zařízení

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

16  Svařovací materiály / Welding consummables



Ocelové konstrukce
Steel structures
V nabídce ocelových konstrukcí máme mimo jiné ocelové 
sloupy jako opěrné konstrukce protihlukových stěn, statické 
ocelové konstrukce, lehké ocelové konstrukce, ocelové rámy 
a orámování. Nabízíme antikorozní ochranu v souladu s poža-
davky zákazníka, včetně žárového a galvanického zinkování, 
práškového lakování a lakování nástřikem. Zhotovujeme kon-
strukce podle návrhu zákazníka. 

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.

Ocelové konstrukce / Steel structures 17



Aerospace / Aerospace
Jsme členem mezinárodní skupiny thyssenkrupp Aerospace, 
globálního dodavatele materiálů a služeb pro letectví. Přední 
světové společnosti v oboru a jejich partneři dosahují úspěchů, 
protože se spoléhají na naše služby. K tomu jim napomáhá 
naše nabídka řízení dodavatelského řetězce, která zahrnuje 
široký rozsah materiálů a služeb souvisejících s jejich zpraco-
váním: nákup materiálů, skladování, přesné zpracování, řízení 
logistiky a dodavatelský servis just-in-time na místě použití.

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
V oboru automobilového průmyslu nabízíme široký sortiment 
hutních a plastových výrobků. Materiály, které zpracováváme, 
se používají mimo jiné k výrobě výfukových systémů, dílů mo-
torů, rámů autobusů, vík zavazadlových prostorů autobusů, 
podsestav a komponentů motorových vozů.

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
Nabízíme materiály a služby, které odpovídají specifickým 
potřebám námořního průmyslu (technické přejímky různých 
námořních společností: DNV, GL, LRS, PRS a další). Díky 
našemu modernímu servisnímu centru jsme schopni dodat 
polotovary podle požadavků zákazníka.

We offer materials and services which conform to the speci-
ficity 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



Stavební výztuže
Construction reinforcement
Pro stavebnictví nabízíme rozšířený sortiment materiálů 
a služeb, který zahrnuje také výrobu stavební výztuže. Na 
základě projektu zákazníka zhotovujeme výztuže všech tvarů 
a také rámy pilot. Centrálně řízená logistika zaručuje bezpeč- 
nost dodávek doma i v zahraničí.

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.

Stavební výztuže / Construction reinforcement 21



Materiál jako služba - MaaS
Material as a Service - MaaS
Zkratka MAAS, což znamená �Materiály jako služba�, je námi 
implementovaná strategie, která je založena na inteligentní 
kombinaci distribuce materiálu a široce chápaných slu-
žeb souvisejících s řízením dodavatelského řetězce. To nám 
umožňuje vyhovět měnícím se potřebám našich zákazníků. 
Protože naši zákazníci působí v napjatém a stále složitějším 
tržním prostředí, zkracují se životní cykly produktů a zvyšují se 
požadavky na udržitelnost.

Pro naše zákazníky jsme silným partnerem, který umí nejen 
dodávat produkty.

The abbreviation MAAS, which means �Materials as a ser-
vice�, is a strategy that we implement, which is based on 
intelligent combination of material distribution and broad- 
-based supply chain management services. This enables us 
to meet the changing needs of our customers. Because our 
customers operate in a tight and increasingly complex market 
environment, shorter product life cycles and increasing sus-
tainability requirements.

We are a strong partner for our customers who can not only 
deliver products.

Outsourcing první fáze
zpracování

Outsourcing řízení
skladu

Služby s přidanou hodnotou

Value Added Services

360°

Dodávky dílů pro projekty

Smluvní výroba

Návrh hodnotového
řetězce

Dodávka a kompletace MRO

Outsourcing of 1   Stage
Processing

st

Outsourcing
Warehouse
management

MRO Supply and kittingSupplying parts for projects

Contractual
Production

Value Chain Design
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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 employ-
ees 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 com-

munication, 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 serv-
ice 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 net-
work 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 becom-

ing a leader in the steel distribution industry.  
We have over 1000 people in our team.

2004

2006 2016

2017 2021
Opening of a new warehouse 

in Benešov

The opening of the facility provides 
faster customer service in the region 

Central and Western Bohemia.



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 
Warszawska 89a 
T: +48 17 864 26 30 
rzeszow@tkmaterials.pl

41-219 Sosnowiec 
Sokolska 68a 
T: +48 32 363 91 90 
sosnowiec@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

(Litva, Lotyšsko, Estonsko) / Baltic States 
T: +370 37 244 935 
balticstates@tkmaterials.lt

256 01 Benešov 
Černoleská 1930 
benesov@tkmaterials.pl 

627 00 Brno 
Areál Slatina, Tuřanka 115 
T: +420 548 183 036 
brno@tkmaterials.cz

500 02 Hradec Králové 
ČS armády 287 
hk@tkmaterials.cz

724 00 Ostrava - Stará Bělá 
Junácká 1077 
T: +420 596 762 260 
ostrava@tkmaterials.cz 

Oddělení stavebních výztuží 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: +48 56 611 96 65 
dzb@tkmaterials.pl

Oddělení ocelových konstrukcí 
41-303 Dąbrowa Górnicza 
Toruńska 9 
T: +48 32 639 49 86    
ofertydks@tkmaterials.pl

Oddělení jakostních ocelí 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: + 48 56 611 94 48 
jakosciowe@tkmaterials.pl

Oddělení exportu 
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 

Pobočky / Filiálky / Sklady

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 09  
krakow@tkmaterials.pl

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

Materials Services
Materials Poland

Centrála

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

Výše základního kapitálu a splaceného kapitálu: 15 mil. PLN  
Rejstřík: Obvodní soud v Toruni,  
VII. Obchodní oddělení Polského obchodního rejstříku 
KRS: 20529, DIČ: 9561627586
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