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Plastics Group jest czołowym dystrybutorem półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku 
Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy wysokiej klasy produkty mające zastosowanie w wielu sektorach 
gospodarki: w przemyśle spożywczym, opakowaniach, budownictwie, reklamie oraz grafice i druku cyfrowym.

Plastics Group wczoraj i dziś
Historia firmy to doświadczenia zdobywane od 1990 roku na 
rynku polskim przez lokalne oddziały na terenie całego kraju.
 
Dzisiaj Plastics Group Sp. z o. o. to nowoczesna organizacja 
posiadająca centralę w Warszawie oraz 15 oddziałów w całej 
Polsce. Zatrudnia ponad 200 pracowników, posiadających  
obszerną wiedzę z dużym doświadczeniem w branży.
Plastics Group jest liderem w ramach Plastics Interna-
tional obejmującym Plastics Ukraina, Plastics Mołdawia,  
Plastics Litwa, Plastics Łotwa, Plastics Gruzja oraz Plastics  
Kaliningrad.

Oddziały Plastics Group na terenie całego kraju gwarantują 
naszym Klientom szybkość i kompleksowość obsługi. Do dys-
pozycji mamy ponad 30 tys. m2 powierzchni magazynowej z 
towarem natychmiast dostępnym dla Klientów. 

Zapewniamy ciągłość dostaw z nowoczesnego Magazynu 
Centralnego o powierzchni 6 tys. m2, usytuowanego w Polsce,  
w miejscowości Rychwał k. Konina oraz magazynów  
lokalnych usytuowanych w miastach wojewódzkich.

Misja

Motto „Jesteśmy z najlepszymi” jest wyznacznikiem na-
szych działań i potwierdzeniem przywiązania do najwyższej 
jakości oferowanych przez nas produktów i usług. Reprezen-
tując czołowych producentów przekazujemy najlepsze stan-
dardy do najlepszych Klientów. Naszym celem jest satysfakcja 
Klientów z profesjonalnej obsługi przez pracowników, którym 
stwarzamy możliwość rozwoju zawodowego.

Nasze atuty

Utrzymując najwyższe standardy oferujemy:

•	 Serwis: 3-stopniowe wsparcie klienta,
•	 Szeroka oferta,
•	 Wysoka jakość materiałów i obsługi,
•	 Wiedza i fachowe doradztwo,
•	 Sprawna logistyka - szybkość i jakość dostaw,
•	 Sieć dystrybucyjna i magazynowa - bliskość do Klienta,
•	 Znajomość innych rynków i trendów w Europie 

Wschodniej,
•	 Harmonijna i długoterminowa współpraca z uznanymi 

na świecie producentami wyrobów z tworzyw sztucznych.
Certyfikaty jakościowe

Jako Plastics Group Sp. z o. o. posiadamy certyfikat Zarządza-
nia Jakością ISO 9001: 2015. 
Jednocześnie wymagamy od naszych dostawców 
legitymowania się certyfikatami potwierdza-
jącymi zgodność stosowanych w produkcji 
surowców i finalnych materiałów z prawo-
dawstwem UE oraz polskim. 



























Nasz serwis drukarek to doświadczony zespół inżynierów serwisu obsługujących klientów na terenie 
całego kraju.
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