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Stoiska degustacyjne i cenniki



O f i r m i e

Szanowni Państwo
Przedsiębiorstwo Techniczne Plex powstało w 1991r. 
Od początku specjalizujemy się w obróbce metali żelaznych, aluminiowych i tworzyw sztucznych.
Z czasem nasze usługi zostały poszerzone o projektowanie form użytkowych, 
malowanie proszkowe oraz sitodruk.
Główne przeznaczenie naszych produktów związane jest z informacją wizualną i reklamą. 
Posiadamy zaplecze socjalno-techniczne o pow.1800m2. oraz pełne osprzętowienie 
uniezależniające nas od kooperacji. 
Wśród zatrudnionych pracowników, mamy: projektantów komputerowych, spawaczy i ślusarzy, 
modelarzy tworzyw sztucznych, lakierników, elektryków, drukarzy i wykwalifikowanych montażystów.

Ofertę naszych usług kierujemy do dużych firm oraz indywidualnych inwestorów.
Za sprawą posiadanych urządzeń i wdrożonych przez lata działalności technologii, 
potrafimy podołać każdemu wyzwaniu z zakresu naszej branży.

Produkty nasze na rynku mają doskonałą opinię, biorąc pod uwagę profesjonalność
i jakość wykonania oraz atrakcyjność cenową.

Oferujemy:
- kasetony podświetlane z licem twardym i winylowym
- litery blokowe, litery i znaki graficzne wycinane na maszynie CNC
- plansze, wydrki winylowe
- standy, prezentery
- gablotki
- grafika na pojazdach
- pokrywy, obudowy, osłony
- elementy wyposażenia sklepów i ekspozycji targowych
- projekty techniczne form użytkowych i projekty graficzne
- konstrukcje stalowe i aluminiowe stanowiące nośniki plansz, 
  bilboardów, banerów i innych form reklamowo-informacyjnych

Do obróbki tworzyw sztucznych:
- cięcie na piłach i maszynie CNC
- gięcie liniowe do 3mb
- spawanie i klejenie
- termoformowanie próżniowe do formatu 1,5 - 2m
- cięcie laserowe ploterem
- polerowanie krawędzi
- formowanie przestrzenne płyt warstwowych typu Dibond
- cięcie ploterowe i frezowanie 2,0m x 3,0m

Stosowane technologie:

Do prefabrykacji z blach i z profili stalowych:
- cięcie liniowe blach
- cięcie kształtowe plazmą i maszyną CNC
- spawanie w osłonie gazów obojętnych
- gięcie liniowe
- walcowanie blach i profili
- zgrzewanie
- malowanie proszkowe

Z naszych usług korzystali między innymi:

Bank BNP Paribas, Bank Śląski, Bank BPH, Bank ING, Bank Spółdzielczy,  
Browary: Warka, Tyskie, Żywiec, Blumenbecker, British Petroleum, Canon, 
PGNiG, Castolin Eutectic, Cewe Color, Classen, ERA GSM, Euronet, Fortuna, Fotojoker
ISUZU Motor Polska, M1, SKOK, Magneti Marelli, Makita, Nikon, NEWAG, Nivea, Bartek
GDDKiA, KSSE, NGK, PLUS GSM, OBRUM, Opel, Orlen, Poczta Polska, Parker, PGZ, POCH, 
Politechnika Śląska, Port Lotniczy Balice, Phillip Morris, Real, Rosnieft, Velo, Author 
Seat, Siemens, Schindler, SORAYA, SUPERBET, Tauron, Technomex, Yamaha 
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Reklama w pasażach handlowych
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Reklama zewnętrzna
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Kasetony firmowe
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Stojaki na ulotki i foldery
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Pylony cenowe i reklamowe
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Meble i zabudowa targowa
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Pokrywy, obudowy, osłony i pojemniki 
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Prezentery produktów
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Gabloty, plansze informacyjne i tablice magnetyczne

Stoiska degustacyjne i cenniki
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Plansze i tabliczki ozdobne
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Urny wyborcze i godła

Orzeł grawerowany i malowany Orzeł drukowany

Urny wyborcze

Tablice i parawany z możliwością łączenia w zestawy
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44-100 GLIWICE, ul. Chorzowska 58  

 www.plex.com.pl

 tel. +48 32 270 35 48

Zapraszamy do współpracy

ZAUFALI NAM:

REKLAMA ŚWIETLNA

Izabela Kędzierska    

tel. +48 519 118 419     izabela.kedzierska@plex.com.pl    

Mariusz Leszczyński    

tel. +48 608 030 190     mariusz.leszczynski@plex.com.pl    

Martyna Jurek    

tel. +48 602 498 713     martyna.jurek@plex.com.pl    

Business Development Manager

Specjalista ds. handlowych

Prokurent spółki

biuro@plex.com.pl

Dział handlowy: 

Koordynacja sprzedaży i logistyki: 

Dział sprzedaży: 
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