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1994
�Energostal“ bendrovės 

įsteigimas

Įmonės būstinės atidarymas 
Torunėje, pradedame parduoti 

anglinį plieną.

1999
Pirmasis filialas Lenkijos 
pietuose – Myslovicėse

Filialas pramoninio rajono 
teritorijoje. Atsiranda naujų 

darbuotojų, įdarbinta 1999 m. 
gruodžio mėn. – 80 žmonių.

2001
Filialo ir sandėlio 

atidarymas  
Dombrovoje Gurničoje

Plečiamės Lenkijos pietuose.

2001
�Joint Venture“ 

su koncernu  
�ThyssenKrupp“

Mes tampame koncerno dalimi
ir pritraukiame kapitalą  

tolimesnėms investicijoms.  
Bendrovės pavadinimo 

pakeitimas į  �ThyssenKrupp 
Energostal“.

2001
Nerūdijantis plienas 

ir aliuminis – siūloma 
naujiena

Plečiame produktų pasiūlą 
naujais produktais.

 

2003
Platinimo  

tinklo plėtra

Atidarome naujus filialus, 
esame arčiau savo klientų.

20042004
Paslaugų pasiūlos plėtra

Vienoje vietoje siūlome ne
tik medžiagą, bet ir medžiagų

apdirbimą.

2004
Regioninis sandėlis Poznanėje

Investuojame į logistiką,
naują sandėliavimo ir serviso centrą 

Lenkijos teritorijoje.

2005
Prekybos suvirinimo  

medžiagomis įvedimas

Siūlome suvirinimo medžiagas skirtas 
angliniam plienui, nerūdijančiam plienui 

ir spalvotiesiems metalams, techninę 
chemiją bei suvirinimo įrenginius

2006
Dombrovoje Gurničoje 

atidaromas sandėliavimo  
ir serviso centras

Šiai dienai Dombrovoje Gurničoje
turime beveik 90 000 kv. m.

sandėliavimo patalpų.
 

2006
Plastikai - siūloma nauja 

produktų grupė 

 Įvedame plačią plastikų pasiūlą 
reklamai, statyboms bei pramonei.

2011
Užsienio filialo atidarymas Kaune

Įeiname į Lietuvos, Latvijos bei Estijos rinkas. 

2012
Filialo bei sandėliavimo ir serviso 

centro atidarymas Bloniuose

Filialo bei sandėliavimo 
ir serviso centro atidarymas Bloniuose.

2016
Naujo regioninio sandėliavimo  
ir serviso centro atidarymas  

Nowe Marzy kaime

Objekto atidarymas plečia įmonės logistikos tinklą 
ir užtikrina geresnį

klientų aptarnavimą Šiaurės Lenkijoje.

2016
Šiuolaikinė logistika. 

4 vietovės, iš kurių aprūpiname  
visą šalį

Mūsų pagrindiniai sandėliavimo ir serviso centrai 
yra netoli pagrindinių kelių

susisiekimo tinklų
Dombrovoje Gurničoje, Poznanėje, Bloniuose ir 

Nowe Marzy kaime.

2017
Bendrovės pavadinimo 

pakeitimas į �thyssenkrupp 
Materials Poland“

Visų koncerno bendrovių pavadinimų
suvienodinimas.

2017
Pardavimo plėtra  

Čekijos rinkoje

Esame šalia savo klientų
4 Čekijos filialuose.

 

2018
KASTO aukštuminio sandėlio 

atidarymas Dombrovoje 
Gurničoje

Naujai įkurtas sandėlis padidina 
medžiagų sandėliavimo pajėgumus 

10 000 tonų.

2019
Kartu jau 25 metus

2019 metų lapkritį sueina 25 metai nuo 
įmonės įkūrimo bei plėtros, kuri mums 

padėjo tapti plieno platinimo lyderiu 
rinkoje. Pas mus jau dirba daugiau nei 

1000 žmonių. 

2022
Tvarus vystymasis

Be švaros, žalumos ir gero... ĮSA idėja 
tampa neatsiejama įmonės plėtros  

misijos dalimi. Imamasi drąsių 
ekologinės ir socialinės  

atsakomybės priemonių.

2004 2006

2016

2017

english version on p. 23
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Apie įmonę 
About the company

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

Lietuva

Pagrindinė buveinė

Padaliniai ir filialai

Filialų biurai su sandėliu / paslaugų centru

Sandėliavimo ir serviso centrai

Čekija

Esame pirmaujantis metalų ir plastiko platintojas. Siūlome 
platų anglinio plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ir plastiko 
gaminių asortimentą. Mūsų asortimente taip pat yra speci-
alios paskirties produktų, statybos sistemų bei suvirinimo 
medžiagų. Platus asortimentas yra prieinamas tiesiai iš šalies 
teritorijoje esančių sandėlių.
Klientui pageidaujant, medžiagas pateikiame specialiais for-
matais arba po papildomo paviršiaus apdorojimo.

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. 
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Darnusis vystymasis 
Sustainable Development
Esame bendrovė, priklausanti �thyssenkrupp“ koncernui, vienai
pirmaujančių technologijos koncernų pasaulyje. Darniojo vysty-
mosi ir verslo socialinės atsakomybės veikla yra mūsų įmonės 
inovacijų varomoji jėga. Mes, kaip pasaulinis koncernas, tiki-
me, kad tik padidinę savo ekonominį, aplinkosaugos ir socialinį 
efektyvumą galėsime išlaikyti savo pelningumą. Todėl mums 
taip svarbu išnaudoti globalizacijos mums teikiamas galimybes, 
įvesti naujų inovacijų ir nuolat kelti mūsų darbuotojų kvalifikaciją.
 

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 
pasaulyje / around the world

Darnusis vystymasis / 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.

Pagrindiniai mūsų logistikos centrai yra Bloniuose, Pozna-
nėje, Dombrovoje Gurničoje ir Nowe Marzy kaime. Vienoje 
vietoje siūlome medžiagas, pjovimą, paviršiaus apdorojimą 
ir apsaugą nuo korozijos. Mes tiekiame standartines medžia-
gas ir specialius formatus, o glaudžiai bendradarbiaudami su 
koncernu �thyssenkrupp“, taip pat galime pasiūlyti retus bei 
nestandartinius gaminius.
Bendradarbiaujame tik su pripažintais gamintojais šalyje ir 
visame pasaulyje. Mūsų specialistai iš pirkimo skyriaus perka
medžiagas beveik iš 30 šalių, todėl savo klientams galime už-
tikrinti aukščiausią gaminių kokybę.

Logistika / Logistics
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Kas mėnesį  
iš sandėlių pas 
mūsų klientus 
išvažiuoja 
daugiau nei 5000 
sunkvežimių

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



Anglinis plienas / Carbon steel
Esame anglinio plieno platinimo lyderiai Lenkijoje. Siūlome 
platų produktų asortimentą, tiesiogiai iš mūsų sandėlių visoje 
šalyje, bei servisą, kurio dėka pritaikome medžiagą pagal indi-
vidualius kliento poreikius.

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. 

Daugiau nei 
100 000 t 
medžiagų mūsų 
sandėliuose

Over 100,000 t 
materials 
available from 
stock

8  Anglinis plienas / Carbon steel



Lakštai / Flat products

•  Karštai valcuoti
• Šaltai valcuoti
• Cinkuoti
• Laivams
• Dilimui atsparūs
• Didelio stiprumo
• Katilams

Vamzdžiai / Tubes

•  Suvirintieji vamzdžiai – vamzdynų (juodi 
ir cinkuoti), konstrukciniai; HFI, SAWH 

•  Besiūliai vamzdžiai – vamzdynų, kons-
trukciniai, katilams (slėginiai), skirti ma-
šinų gamybai, preciziniai ir kiti

Suvirinti kvadratiniai ir stačiakampiai 
vamzdžiai / Hollow sections

•  Šaltai valcuoti EN10219 / karštai valcuo-
ti EN10210

• Konstrukciniai / Preciziniai

•  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

Sijos, juostos ir kampuočiai  / Shapes 
and sections

•  �H“ formos sijos – paprastos, plačiais 
kraštais, gretasienės

•  �U“ formos sijos – UNP, UPE
• Kampuočiai – nelygiašoniai, lygiašoniai
• �T“ formos specialieji profiliuočiai

•  Standard beams, wide flange beams, 
European I beams

•  Standard channels, channel with paral-
lel flanges

•  Unequal angles, equal  angles
•  T-bars

Strypai / Bars

•  Plokšti
• Apvalūs
• Kvadratiniai
• Šaltai tempti

• Flat bars
• Rounds
• Squares
• Bright bars

Informacija apie anglinio plieno servisą – 15 p.
carbon steel service – p. 15

Aukštos kokybės plienai / Engineering 
steel

Siūlome strypus ir lakštus iš aukštos koky-
bės plieno:
• Nelegiruoto, legiruoto
• Grūdinimui
• Įanglinimui
• Kiti

We offer quality steel, steel round bars 
and plates – as rolled and heat treatment: 
•  Non-alloy, alloy steel
• Heat treatment steel
• Carburizing steel
• Others

Anglinis plienas / Carbon steel 9



Nerūdijantis plienas ir aliuminis 
Stainless steel and aluminium
Esame pirmaujanti nerūdijančio plieno ir aliuminio medžiagų 
platintoja Lenkijos rinkoje. Platus produktų asortimentas bei 
visapusiškas serviso centro pasiūlymas leidžia mums paten-
kinti išrankiausių klientų lūkesčius.

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.

Lakštai / Sheets

• Šaltai valcuoti
• Karštai valcuoti
• Karščiui atsparūs

Vamzdžiai / Tubes

•  Suvirinti vamzdžiai
• Besiūliai

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

•  Welded tubes
•  Seamless tubes

Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai
Square and rectangular tubes

Jungiamosios detalės
Fittings

Profiliuočiai
Shapes and sections

Nerūdijantis plienas / Stainless steel

Aliuminis / Aluminium

Lakštai / Flat products

• Lakštai
• Plokštės
• Rifliuoti lakštai
• Juostos ir rulonai
• Lakštai shates – laivų statybai ir transportui
• Lakštai ir rulonai specialiu paviršiumi 
  (dekoratyviniai, dengti, anoduoti)

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

bossed, coated, anodized)

informacija apie anglinio plieno ir aliuminio servisą – 15 p.
stainless steel and aluminium service – p. 15

Profiliai / Extrusions

• Apvalūs vamzdžiai
• Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai 
• Strypai (apvalūs, plokšti, kvadratiniai)
• Profiliuočiai (kampuočiai, �T“ ir �U“ formos 
  specialieji profiliuočiai)
• Profiliai pagal kliento brėžinį

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

Strypai / Juostos
Bars / Flat Bars

Movos
Hollow Bars

10  Nerūdijantis plienas ir aliuminis / Stainless steel and aluminium



Daugiau nei  
10 000 t
medžiagų
mūsų sandėliuose

Over 10,000 t 
materials 
available 
from stock

Nerūdijantis plienas ir aliuminis / Stainless steel and aluminium 11



Plastikai / Plastics
Tiekiame plastiką reklamos, pramonės, statybos ir kitoms 
pramonės šakoms. Dirbame remdamiesi patikimais  kon-
taktais su tiekėjais iš viso pasaulio.

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

Reklama / Visual communication

• Spausdinimas
• UV skaitmeninė spauda
• Šviečianti grafika
• Interjero dizainas
• POS įranga
• Eksponavimas
• Pakuotės
• Plastiko apdirbimas
• Šviestuvai
• Biuro reikmenys

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

Pramonė / Industry

• Smulki buitinė įranga
• Cheminė
• Automobilių
• Sanitarinė
• Laivų statybos
• Maisto

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

Statyba / Construction

• Vėdinami fasadai
• Įstiklinimas
• Garso izoliaciniai barjerai
• Stogai
• Medienos pagrindu pagamintos 
  medžiagos
• Kitos konstrukcijos

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

Informacija apie plastiko servisą – 15 p.
plastics service – p. 15
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Daugiau nei 
2 100 t
medžiagų
sandėliuose

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.

Mes orientuojamės į efektyvias ir patikrintas technologijas, 
kurios leidžia efektyviai apdoroti medžiagą. Vienoje vietoje 
siūlome medžiagas, pjovimą, paviršiaus apdorojimą ir apsau-
gą nuo korozijos.

Servisas / Services

Anglies plieno servisas / Carbon steel services

•  Rulonų karpymas į lakštus
• Rulonų karpymas į juostas
• Pjaustymas 3D lazeriu
• Pjaustymas lazeriu
• Pjaustymas deguonimi
• Lenkimas ant lankstymo preso CNC
• Elementų lyginimas po pjaustymo
• Pjaustymas pjūklu
• Šratavimas
• Antikorozinė apsauga
• Mechaninis apdirbimas
• Kitos paslaugos

•  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

Nerūdijančio plieno ir aliuminio servisas / Stainless steel and aluminium service

• Ritinių pjaustymas į lakštus
• Ritinių pjaustymas į juostas
• Ritinių ir lakštų šlifavimas
• Vamzdžių ir strypų bei profilių ir juostų šepečiavimas 
  ir šlifavimas
• Pjaustymas 3D lazeriu
• Pjaustymas lazeriu
• Pjaustymas pjūklu
• Frezavimas, gręžimas, sriegimas
• Lenkimas ant lankstymo preso CNC
• Kitos paslaugos

• 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

Plastiko servisas / Service for plastics

•  Pjaustymas:
  horizontaliu pjūklu
  vertikaliu pjūklu
  kanalinio polikarbonato pjaustymas

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

Servisas / Services 15



Suvirinimo medžiagos
Welding consummables
Savo asortimente turime suvirinimo medžiagų angliniam plie-
nui, nerūdijančiam plienui ir spalvotiesiems metalams.

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

•  Elektrodai
•  MIG/MAG ritės vielos
•  Fliuso viela
•  Strypai TIG
•  Lydmetaliai
•  Techninė chemija
•  Aksesuarai
•  Suvirinimo įrenginiai

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

16  Suvirinimo medžiagos / Welding consummables



Plieninės konstrukcijos
Steel structures
Plieninių konstrukcijų pasiūloje yra, be kita ko, plieninių stulpų 
kaip atraminių konstrukcijų garsą Izoliuojantiems barjerams, 
statinių plieninių konstrukcijų, lengvų plieno konstrukcijų, 
plieninių rėmų ir įrėminimų. Siūlome antikorozinę apsaugą 
pagal klientų lūkesčius, įskaitant karštąjį cinkavimą ir galvani-
zavimą, dažymą milteliais ir purkštuvu. Konstrukcijas paruo-
šiame pagal kliento projektą.
 

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.

Plieninės konstrukcijos / Steel structures 17



Aviacija / Aerospace
Esame tarptautinės �thyssenkrupp Aerospace“ grupės – 
pasaulinės aviacijos medžiagų ir paslaugų tiekėjos – nariai. 
Pasaulyje pirmaujančios pramonės įmonės ir jų partneriai 
pasiekia sėkmę naudodamiesi mūsų paslaugomis. Jiems 
padeda mūsų tiekimo grandinės valdymo pasiūlymas, į kurį 
įeina platus su jų apdorojimu susijusių medžiagų ir paslau-
gų asortimentas: medžiagų įsigijimas, sandėliavimas, tikslus 
apdorojimas, logistikos valdymas ir pristatymas �laiku“ į nau-
dojimo vietą.

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.
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Automobilių pramonė / Automotive
Automobilių pramonės srityje siūlome platų metalurgijos ga-
minių ir plastiko asortimentą. Mūsų perdirbtos medžiagos 
yra naudojamos gaminant, be kita ko: išmetimo sistemas, 
variklio dalis, autobusų rėmus, autobusų sklendes, kompo-
nentus ir variklinių vagonų dalis.

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.

Automobilių pramonė / Automotive 19



Jūros pramonė
Offshore
Turime jūros pramonės specifiką atitinkančių medžiagų ir pas-
laugų pasiūlą (įvairių jūrinių bendrovių priėmimai: DNV, GL, 
LRS, PRS ir kt.). Galime pristatyti pusgaminius pagal kliento 
pageidavimą, remdamiesi šiuolaikišku mūsų serviso centru.

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.
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Statybinė armatūra
Construction reinforcement
Statybos pramonei siūlome platų medžiagų ir paslaugų 
asortimentą, įskaitant statybinės armatūros gamybą. Pa-
gal kliento projektą gaminame visų formų sutvirtinimus bei 
polių karkasus. Centralizuotai valdoma logistika garantuoja 
tiekimo saugumą šalyje ir užsienyje.
 

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.

Statybinė armatūra / Construction reinforcement 21



Kodėl �thyssenkrupp Materials Poland“?
Why thyssenkrupp Materials Poland?

Išskirtinai platus atsargų  
asortimentas leidžia mūsų  
klientams turėti reikiamų 
medžiagų vienoje vietoje. 

Daugiau nei 130 000 t medžiagų 
sandėliuose

Medžiagų pritaikymas  
individualiems kliento poreikiams

Profesionalios techninės  
ir produktų konsultacijos

Stabilus ir patikimas partneris

An exceptionally wide range  
of stock allows our customers  
to stock the materials they need 
in one place. 

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



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

Lithuania, Latvia, Estonia / Baltic States 
T: +370 37 244 935 
balticstates@tkmaterials.lt

Statybinės armatūros departamentas 
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: +48 56 611 96 65 
dzb@tkmaterials.pl

Plieninių konstrukcijų departamentas 
41-303 Dąbrowa Górnicza 
Toruńska 9 
T: +48 32 639 49 86    
ofertydks@tkmaterials.pl

Kokybės plieno departamentas  
87-100 Toruń 
Grudziądzka 159 
T: + 48 56 611 94 48 
jakosciowe@tkmaterials.pl

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

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

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

Padaliniai / filialai

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

Materials Services
Materials Poland

Centrinė būstinė

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

Akcinio kapitalo ir apmokėto kapitalo suma: 15 mln PLN 
Registruota: Torunės apylinkės teisme 
VII Nacionalinio teismų registro komercinių bylų skyrius 
KRS: 20529, NIP: 9561627586
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