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ROBELIT świadczy również kompleksowe usługi doradztwa technicznego 
i montażu przy udziale współpracujących ze Spółką firm montażowych.
 
W ofercie firmy ROBELIT znajdują się:

 Bezpieczne szkło ornamentowe i gładkie z polistyrenu, w  wielu kolorach 
i grubościach ( formatki do szklenia drzwi, płyty do kabin prysznicowych),

 Płyty z poliwęglanu komorowego i litego – na zadaszenia i  przeszklenia 
poziome i pionowe, świetliki dachowe,

 Płyty faliste i trapezowe z PET, PCV, akrylu (PMMA) – na zadaszenia wiat, 
pergoli, tarasów,

 Płyty i rulony faliste z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym na 
zadaszenia wiat, pergoli, tarasów,

 Doświetla do blach trapezowych – przejrzyste płyty z poliestru o profilach 
dopasowanych do dostępnych na rynku blach trapezowych,

 Płyty akrylowe - pleksa,
 Daszki nad drzwi wejściowe (daszki aluminiowe i daszki ze stali nierdzewnej),
 System balustrad ze stali nierdzewnej i wypełnieniem ze szkła akrylowego,
 Samonośne płyty łukowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym na 
zadaszenia wiat samochodowych,

 Płyty kanalikowe z polipropylenu – na opakowania i przekładki transportowe, 
a także, jako podkłady pod nośniki reklamy,

 Ochronne maty podłogowe z poliwęglanu – maty pod krzesła i fotele do 
zabezpieczania podłóg przed zarysowaniem.

ROBELIT Sp. z o.o. istnieje na polskim 
rynku od 1993 roku. ROBELIT 
zajmuje się sprzedażą materiałów 
budowlanych i wykończeniowych 
z tworzyw sztucznych. Oferta 
firmy obejmuje bezpieczne szkło 
syntetyczne z polistyrenu stanowiące 
substytut szkła mineralnego 
stosowanego do przeszkleń w 
drzwiach i ściankach działowych, 
ochronne maty podłogowe pod 
krzesła i fotele, daszki nad drzwi 
wejściowe z aluminium i stali 
nierdzewnej, balustrady ze stali 
nierdzewnej oraz szeroką gamę 
materiałów zadaszeniowych 
z tworzyw sztucznych ( poliwęglan 
komorowy i lity, poliester,  
akryl (plexa), pcv, pet). 

„Z produktami Robelit bezpiecznie” – to nie tylko hasło reklamowe, to codzienna 
praca, dzięki której marka ROBELIT jest ugruntowana i rozpoznawalna na rynku. 
Klienci identyfikują ją z materiałami, które firma oferuje zarówno z uwagi na ich 
właściwości, jak i na zgodność ich stosowania z polskim przepisami.
Produkty oferowane przez firmę ROBELIT dostępne są na terenie całej Polski 
w marketach budowlanych, w hurtowniach oraz u klientów inwestycyjnych – 
inwestorów i firm budowlanych, którzy wykonują usługi np. świetliki dachowe, 
doświetlenia hal magazynowych, ścianki działowe, zadaszenia tarasów, 
konstrukcje aluminiowe itp.
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