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elewacje i fasady

Plastics Group jest firmą ze 100% polskim kapitałem zatrudniającą 
blisko 200 pracowników posiadających obszerną wiedzę oraz 
duże doświadczenie w branży. Dzisiaj Plastics Group Sp. z o.o. 
to nowoczesna organizacja posiadająca centralę w Warszawie 
oraz 15 oddziałów w całej Polsce. W skład grupy wchodzą 
także Plastics wchodzą Plastics Ukraina, Plastics Mołdawia, 
Plastics Kaliningrad, Plastics Gruzja oraz Plastics Litwa. Oddziały 
firmy rozmieszczone na terenie całego kraju gwarantują 
naszym Klientom szybkość i kompleksowość obsługi. Do 
dyspozycji mamy ponad 36 tys. m2 powierzchni magazynowej. 
Zapewniamy ciągłość dostaw z  magazynu centralnego 
w  Rychwale k. Konina oraz magazynów lokalnych położonych 
w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, 
Zamościu i Zielonej Górze. Nieustannie dążymy do doskonalenia 
wszystkich aspektów naszej działalności wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych Klientów w oparciu o polskie i światowe 
standardy. Nasze atuty to: jakość towarów, asortyment, bliskość 
do Klienta, cięcie na zamówione formaty, szybkość dostawy, 
doradztwo techniczne.

Plastics Group Sp. z o.o.

CENTRALA
tel. 22/ 575 08 00 
fax 22/ 575 08 89

warszawa@plastics.pl

www.plastics.pl

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

Sieć dystrybucji
Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn
tel. 63/ 246 48 00  fax 63/ 246 48 51
rychwal@plastics.pl
 
Gdańsk
tel./fax (58) 553 89 89
gdansk@plastics.pl
 
Gdynia
tel. 58/ 663 15 45  fax 58/ 663 15 53
gdynia@plastics.pl
 
Katowice
tel. 32/ 603 69 50 fax 32/ 603 69 60
katowice@plastics.pl
 
Koszalin 
tel. 94/ 347 15 38  fax 94/ 347 15 15
koszalin@plastics.pl
 
Kraków
tel. 12/ 651 35 90  fax 12/ 651 35 99
krakow@plastics.pl
 
Lublin
tel. 81/ 441 01 21  fax 81/ 441 01 22
lublin@plastics.pl
 

Olsztyn
tel./fax 89/ 533 51 35
olsztyn@plastics.pl
 
Opole
tel./fax 77/ 454 24 21
opole@plastics.pl
 
Rzeszów
tel. 17/ 857 75 555  fax 17/ 857 78 85
rzeszow@plastics.pl
 
Szczecin
tel. 91/ 432 08 17  fax 91/ 464 38 28
szczecin@plastics.pl
 

Warszawa
tel. 22/ 575 08 53,43,63  fax 22/ 575 08 88
warszawa@plastics.pl
 
Wrocław
tel. 71/ 797 77 80  fax 71/ 797 77 93
wroclaw@plastics.pl
 
Zamość
tel./fax 84/ 639 29 53
zamosc@plastics.pl
 
Zielona Góra
tel. 68/ 453 37 44  fax 68/ 323 58 26
zielonagora@plastics.pl

Oferowane przez nas produkty mają zastosowanie 
w budownictwie – jako materiały elewacyjne, izolacyjne, 
oświetleniowe, wykończeniowe, w produkcji systemów 
wystawienniczych i wizualizacyjnych, reklamowych, 
poligrafii. Trwałość folii samoprzylepnych z naszego 
asortymentu została dowiedziona podczas rejsu dookoła 
globu katamaranu Warta-Polfarma. Naszymi odbiorcami 
są firmy z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, 
farmaceutycznej, producenci żywności i napojów, 
zarządcy obiektów użyteczności publicznej i powierzchni 
komercyjnych, sektor publiczny oraz rynek reklamowy.

mailto:warszawa@plastics.pl
www.plastics.pl
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/P/1818-plastics-group.html
mailto:rychwal@plastics.pl
mailto:gdansk@plastics.pl
mailto:gdynia@plastics.pl
mailto:katowice@plastics.pl
mailto:koszalin@plastics.pl
mailto:krakow@plastics.pl
mailto:lublin@plastics.pl
mailto:olsztyn@plastics.pl
mailto:opole@plastics.pl
mailto:rzeszow@plastics.pl
mailto:szczecin@plastics.pl
mailto:warszawa@plastics.pl
mailto:wroclaw@plastics.pl
mailto:zamosc@plastics.pl
mailto:zielonagora@plastics.pl

	bramy i ogrodzenia
	BETAFENCE
	WISNIOWSKI

	chemia budowlana
	MIRA Polska

	dachy, systemy rynnowe
	pokrycia dachowe
	BUDMAT
	TONDACH

	dachy zielone
	BAUDER

	systemy rynnowe
	GAMRAT


	element małej architektury
	BRUK-BET

	elewacje i fasady
	elewacje i fasady
	AL-TECH 
	BRUK-BET
	KINGSPAN
	MEVACO
	ROCKPANEL
	RUUKKI Polska
	SELT/ Sun Protection Systems
	STEGU
	STONE MASTER

	systemy architektoniczne
	ALSAL
	ALUPROF
	PONZIO Polska

	tworzywa sztuczne w architekturze
	TUPLEX


	grzejniki
	CONVECTOR/ EXTREME
	JAGA Polska
	PURMO/ RETTIG HEATING
	RUNTAL/ ZEHNDER GROUP
	VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW
	ZEHNDER Polska

	inteligentny budynek
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	TEMA/ GIRA

	izolacja i docieplenie
	IZOPANEL
	PAROC Polska
	ROCKWOOL Polska

	łazienka
	łazienka
	ALAPE
	AQUAFORM
	DORNBRACHT
	DUSCHOLUX
	VILLEROY&BOCH

	armatura łazienkowa
	ARMATURA KRAKÓW
	GRAFF EUROPE
	KLUDI ARMATUREN
	ORAS OLESNO

	ceramika sanitarna, wanny, kabiny prysznicowe
	KALDEWEI Polska
	RIHO Polska

	meble łazienkowe
	NOCLAF


	meble
	meble
	BLACK RED WHITE
	BLUCKBERRY
	BOCONCEPT
	ELFA MANUFACTURING
	GALA COLLEZIONE
	HOMEGARDENART
	NOTI FABRYKA MEBLI
	PORADA
	SABA ITALIA

	meble do sypialni
	MASTER BED

	meble biurowe
	BALMA
	BN OFFICE
	GRAMMERN OFFICE
	KINNARPS  Polska
	MARTELA
	NOWY STYL
	SITAG FORMY SIEDZENIA


	nawierzchnie
	BRUK-BET
	GEO SYSTEM/ WIKRY
	POLBRUK

	ogrody zimowe
	TS Polska

	okna i drzwi
	okna i drzwi
	OKNO-POL Kraków

	drzwi
	CLASSEN-POL
	INTERDOOR/ INTERDREX

	okna dachowe
	VELUX Polska

	klamki
	DOMINO


	oprogramowanie
	INTERSOFT

	osprzęt elektroinstalacyjny
	FERMAX
	LEGRAND Polska
	SCHNEIDER ELECTRIC Polska
	OSPEL
	SIDLE/ ANB
	TEMA/ GIRA

	oświetlenie
	AQUAFORM INC.
	ART-METAL
	AURORA Technika Świetlna
	MILANTEX
	PHILIPS
	VIBIA
	SCHMITZ

	podłogi, posadzki
	podłogi drewniane, panele
	BALTIC WOOD
	BAUWERK/ LARES
	CHAPEL PARKET Polska
	CLASSEN-POL
	DLH POLAND
	KOPP - Podłogi Naturalnie Doskonałe
	WILD WOOD

	wykładziny
	GAMRAT
	KOMFORT


	sauny, baseny, wanny spa
	FLUIDRA Polska
	KOMPLEKS
	MEADOW

	schody
	SCHODY TRĄBCZYŃSKI

	sprzęt przeciwpożarowy i bhp
	GRAS

	sufity
	ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS
	JAK/ BARRISOL

	systemy zaciemnień
	SELT/ Sun Protection Systems

	szkło budowlane
	AGC FLAT GLASS POLSKA 

	szkolenia i konferencje
	VIRTUS

	ściany, ścianki
	systemy drzwi przesuwnych
	INDECO
	MOCHNIK

	farby, elementy dekoracyjen ścian
	FOX
	MAGNAT/ ŚNIEŻKA
	STEGU
	STONE MASTER
	STONES

	systemy suchej zabudowy
	FERMACELL


	technologie wznoszenia ścian
	BRUK-BET
	GRUPA SILIKATY
	SILKA
	YTONG
	YTONG MULTIPOR

	wentylacja, klimatyzacja
	UNIWERSAL


