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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CENTROSTAL-
WROCŁAW” jest dystrybutorem pełnego asortymentu 
wyrobów hutniczych oraz producentem prefabry-
katów zbrojeniowych z ponad sześćdziesięcioletnią 
tradycją i doświadczeniem na rynku. 

Spółka wykonuje ponadto specjalistyczne usługi 
na wyrobach hutniczych, takie jak czyszczenie (śruto-
wanie) kształtowników i blach stalowych, cięcie 
na wymiar wyrobów długich czy cięcie i wypalanie 
pod wymiar blach. Klientami przedsiębiorstwa są 
głównie krajowe firmy z szeroko rozumianej branży 
budowlanej (budownictwo przemysłowe, mieszka-
niowe, użyteczności publicznej) oraz przedsiębiorstwa 
produkcyjne wszystkich branż przemysłu.  

Płocki oddział Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„CENTROSTAL-WROCŁAW” prowadzi działal-
ność na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego od 2017 roku w regionalnym 
centrum dystrybucji wyrobów hutniczych, m.in. rur 
stalowych; walcówek; prętów żebrowanych; blach 
stalowych, ocynkowanych, powlekanych; kształtow-
ników zamkniętych; stali jakościowej, nierdzewnej, 
kwasoodpornej; siatek zgrzewanych oraz produkcji 
prefabrykatów zbrojeniowych. 

centrostal.com.pl   

 A Multiple Company CENTROSTAL-WROCŁAW 
is a distributor of full range of metallurgical products 
and construction materials, executor of services 
concerning metallurgical products and producer 
of construction reinforcements with over sixty years 
of tradition and experience on the market.

The company also performs specialized services 
on metallurgical products, such as automatic blast 
cleaning of sections and steel sheets, sheets 
and plates cutting, cross cutting of pipes, sections, 
bars, rolls, pipes and sections cutting at change-
able angles as well as fiber mats of plates burning. 
The company’s clients are mainly domestic compa-
nies from the broadly understood construction indu-
stry (industrial, residential and public utilities) as well 
as production companies of all industries. 

The Płock branch of CENTROSTAL-WROCŁAW 
has been operating in the Płock Industrial 
and Technological Park since 2017 in the regional 
distribution center of metallurgical products, including 
steel pipes; wire rods; ribbed bars; steel, galvanized 
and coated sheets; closed steel sections; quality, 
stainless and acid resistant steel; welded meshes 
and production of prefabricated reinforcements. 


