WWW.MPMETAL.PL
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Małopolska - okolice Krakowa
tel./fax: (012) 282 52 70
e-mail: office@mpmetal.pl

Spółka MPMETAL działa w branży stalowej od roku 1995. Nasza oferta obejmuje
zarówno produkty wytwarzane przez nasz zakład, jak również towary innych producentów
zaliczane do szeroko rozumianych wyrobów stalowych i materiałów budowlanych. Do
głównych produktów w naszej ofercie zaliczają się gwoździe różnych typów oraz rozmiarów,
druty stalowe pochodzące z własnych zakładów, a także importowane, pręty stalowe, siatki i
inne materiały do zbrojeń. Produkcja własna naszego zakładu koncentruje się na gwoździach,
drutach, prętach i siatkach, nasz podstawowy asortyment handlowy poszerzony jest ponadto
o walcówkę i produkty importowane.
Siedziba spółki mieści się w Krzeszowicach niedaleko Krakowa. Nasza działalność
koncentruje się na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego, dostarczamy jednak
nasze produkty również do województw ościennych, a w przypadku większych zamówień lub
odbioru towaru z zakładów spółki nasz obszar działania obejmuje cały kraj. MPMETAL
współpracuje zarówno z odbiorcami hurtowymi takimi jak hurtownie i firmy budowlane, sklepy,
oraz składy materiałów budowlanych, jak i z odbiorcami indywidualnymi zamawiającymi
większe partie towaru. Warunki współpracy uzależnione są od formy płatności, wielkości
zamówienia i okresu współpracy. Oferujemy naszym odbiorcą atrakcyjne rabaty cenowe dla
zamówień gotówkowych, a także premiujemy stałych odbiorców nastawionych na
długofalową współpracę.

GWOŹDZIE Φ: 1,2 - 9,0
W naszej ofercie znajduje się szeroki
asortyment gwoździ: gwoździe
budowlane, gwoździe skrętne, gwoździe
walcowane, gwoździe papowe, gwoździe
ocynkowane...
DRUTY Φ: 1,2 - 8,0
Naszym Klientom oferujemy szeroki
asortyment drutów: druty stalowe, druty
gładkie, druty skrętne, druty karbowane,
druty żarzone...
PRĘTY Φ: 3,0 - 8,0
Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum
prętów: pręty stalowe, pręty gładkie, pręty
skrętne, pręty karbowane...
SIATKI Φ: 3,0 - 4,5
W naszej ofercie znajduje się szeroki
wachlarz siatek budowlanych: siatki
stalowe, siatki pod wylewki, siatki
zgrzewane...
WALCÓWKA
MPMETAL oferuje swoim Klientom
walcówkę sprzedawaną zarówno w
ilościach hurtowych jak i pojedynczych
kręgach przeznaczonych do zbrojeń...
USŁUGI
Nasza oferta oprócz gotowych produktów
obejmuje również usługi takie jak:
żarzenie drutu, cięcie prętów...
TRANSPORT
Oferujemy transport produktów do
miejsca przeznaczenia, jak również
możliwość odbioru osobistego
zamawianych produktów...

W celu uzyskania bliższych informacji
o naszej ofercie prosimy o kontakt
z naszym biurem office@mpmetal.pl

Bogate doświadczenie i długotrwała obecność na rynku wyrobów stalowych sprawiają, że
możemy zaoferować Klientom wysokiej jakości wyroby stalowe, które od lat cieszą się dobrą
opinią wśród naszych odbiorców. Szeroki asortyment produktów własnych w połączeniu z
asortymentem handlowym oraz wysoką elastycznością proponowanych rozwiązań sprawiają,
że z łatwością dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów.
Nasze doświadczenie w produkcji wyrobów stalowych i dystrybucji materiałów budowlanych
oraz przekonanie o słuszności tworzenia produktów wykraczających jakością daleko ponad
powszechnie spotykane na rynku produkty sprawia, że nasza oferta obejmuje jedynie
produkty wykonane z należytą starannością i odznaczające się najwyższym poziomem
jakości. Nasze działania znajdują odzwierciedlenie zarówno w pozytywnych opiniach naszych
Klientów, jak i fakcie iż nasze produkty nigdy nie zostały zareklamowane, a ich jakości nie
zakwestionował żaden odbiorca w ciągu 15 lat naszego funkcjonowania.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MPMETAL S.C.
Lokalizacja: ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice
Małopolska - 15km od Krakowa, koło autostrady A4 i obwodnicy Krakowa

