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Szanowni Państwo,

Jeśli trzymacie w dłoniach ten informator, to znaczy że jesteście zainteresowani inwestowaniem              
w województwie opolskim. To bardzo dobry wybór! Dlaczego? 

Nie tylko dlatego, że mamy tu dobrze przygotowane tereny inwestycyjne w wielu lokalizacjach, 
świetnie wykształconych i przygotowywanych do pracy w różnych zawodach ludzi, gęstą sieć zmo-
dernizowanych lub wciąż remontowanych dróg czy wiodącą z zachodu na wschód autostradę. Tak-
że dlatego, że umiemy przekuć w atut fakt, iż jesteśmy najmniejszym regionem w Polsce.

Dzięki temu łatwiej nam choćby podejmować wspólne ustalenia i działania, tak by jak najlepiej 
wspierać przedsiębiorców. Lepiej znamy też działające w naszym regionie firmy, a dzięki temu traf-
niej dobieramy wszystko, co kryje się pod pojęciem obsługi poinwestycyjnej. I to właśnie jest być 
może najważniejsze: nasze wsparcie dla firm nigdy nie kończy się na Państwa decyzji o zainwesto-
waniu w województwie opolskim. Możecie na nie liczyć także potem, na każdym etapie Waszej 
działalności.

Zatem: zapraszamy do Opolskiego!

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
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* więcej informacji na stronach 8 i 9

REG
IO

N

W odległości 150 km od Opola

523€

1178€

9412km2

5,7% 8,5mln

powierzchnia

wynagrodzenie minimalne 
w 2019 r.

średnie wynagrodzenie

brutto

brutto

(2250 zł)

(5058 zł)

liczba mieszkańców 
regionu

stopa bezrobocia

bezrobotni zarejestrowani: 

20 700 osób

GUS, maj 2019 r.

GUS, maj 2019 r.

GUS, grudzień 2018 r.

GUS, grudzień 2018 r.

mieszkańców  
w Aglomeracji Opolskiej

334tys.

Biuro Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 

2018 r.

986tys.
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Hiszpania

Portugalia

Francja Szajcaria

Chorwacja

Bosnia i 
Harcegownia

Serbia

Czarnogora
Macedonia

Albania

Niemcy

Dania Litwa

EstoniaSzwecja

Polska

Czechy
A1

A4

Austria

Rumunia

Turcja

Grecja

Rosja

UkrainaBelgia

Holandia
Wielka 
Brytania

Irlandia

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

GRANICA Z CZECHAMI 45 00:40
240 02:20
300 04:01
315 03:50
420 04:09
440 04:17
450 05:02
530 06:30

GRANICA Z NIEMCAMI
PRAGA

WARSZAWA
BERLIN

BRATYSŁAWA
WIEDEŃ
LWÓW

ODLEGŁOŚĆ
(km)

SAMOCHÓD
(h)

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

DO POLSKICH MIAST

WROCŁAW 97 01:05 00:55

113 01:24 01:13

188 01:53 04:03

185 02:53 05:00

269 03:34 03:11

315 03:50 02:52

KATOWICE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

POZNAŃ

WARSZAWA

ODLEGŁOŚĆ
(km)

KOLEJ
(h)

SAMOCHÓD
(h)

LO
KA
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ZA

CJ
A

śląskie

opolskie

podkarpackie
małopolskie

świętokrzyskie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

łódzkie

dolnośląskie

wielkopolskie
lubuskie

kujawsko-
pomorskie

Opole
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Gliwice-Sośnica

A4

408

11

A4

408
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WIELKOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

CZECH REPUBLIC

Autostrada

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Węzeł autostradowy

ŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

3 godziny 
do Warszawy  
(pociągiem)

1 godz. 
do 2 lotnisk 
oferujących loty 
międzynarodowe 
w Katowicach 
i we Wrocławiu 

Wrocław
1 h | 97 km
(z Opola)

Katowice
1h | 113 km

Kraków
2h | 188 km

Ostrawa (CZ)
2h | 120 km

CZECHY

TRA
N

SPO
RT
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Kapitał ludzki
Rynek pracy w Polsce i na Opolszczyźnie charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskimi kosztami 
pracy. Wg Eurostatu koszt godziny pracy w Polsce wynosi 10,1 EUR, podczas gdy średnia dla całej 
UE wynosi 27,4 EUR, zaś dla strefy euro – 30,6 EUR. 

19 635 studentów uczelni 

6 203 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

18 092 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych

6 uczelni

Edukacja w odległości 150 km 
od Opola

260 000 studentów uczelni 

68 339 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

135 260 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych 

4 uniwersytety 
notowane w rankingu TOP20

(Źródło: GUS, 2018 r.)

EDUKACJA na Opolszczyźnie

Źródła: GUS, CZSO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, maj 2019 r.

Opolskie

Czechy

Polska

2 – 4,1
4,2 – 6,2
6,3 – 7,8
7,9 – 9,6

2%

5,5%

5,7%

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

H
R

Stopa bezrobocia
w województwie opolskim (w %)



7

Mapa średnich wynagrodzeń brutto w Polsce

warmińsko-mazurskie:

4070 zł
(947 €)

opolskie:

4553 zł
(1059 €)

Źródło: GUS, 2019 r.

kujawsko-pomorskie:

4487 zł
(1043 €)

świętokrzyskie:

4253 zł
(989 €)

podkarpackie:

4218 zł
(981 €)

lubuskie:

4323 zł
(1005 €)

łódzkie:

4568 zł
(1062 €)

dolnośląskie:

5203 zł
(1210 €)

śląskie:

5114 zł
(1189 €)

podlaskie:

4292 zł
(998 €)

mazowieckie:

6311 zł
(1468 €)

zachodniopomorskie:

4638 zł
(1077 €) 

małopolskie:

5264 zł
(1224 €)

lubelskie:

4179 zł
(972 €)

wielkopolskie:

4671 zł
(1086 €)

pomorskie:

5459 zł
(1270 €)

H
R

Opolszczyzna: 8 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych wśród małych regionów Europy (poniżej 1,5 mln 
mieszkańców)

wg fDI Magazine (2018 r.)
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Polska Strefa Inwestycji

Kryteria ilościowe

Kryteria jakościowe

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowicki
nyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

głubczycki

kluczborski

oleski

Koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty 
pracy) uzależnione od:

• Stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca reali-
zacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju) 

• Wielkości przedsiębiorstwa

W przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla 
biznesu oraz MŚP warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych 
obniża się o:

• 98% (mikroprzedsiębiorcy),
• 95% (mali przedsiębiorcy),
• 80% (średni przedsiębiorcy),
• 95% (nowoczesne usługi).

Minimalna ilość puntów aby uzyskać decyzję o wsparciu w woj. opolskim wynosi 5 punktów.  
Maksymalna ilość punktów  = 10. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

Projekt przemysłowy* / Projekt inwestycyjny z sektora nowoczesnych usług dla biznesu **

• Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne                 
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną,

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 
terytorium Polski,

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego*,
• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
• Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP,**
• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 
stabilnego zatrudnienia,

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim nega-
tywnym wpływie na środowisko,

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, 
bądź w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi 
co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
(z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest sie-
dziba wojewody lub sejmiku województwa),

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracow-
nikiem.

Kryteria ilościowe Koszty kwalifikowane (mln PLN)
Duży (projekt
przemysłowy)

Duży (usługi
nowoczesne) Średni Mały Mikro

Stopa bezrobocia
w danym powiecie

< 60% > 100 > 5 > 20

> 16

> 12

> 8

> 4

> 3

> 2

> 5

> 4

> 3

> 2

> 1

> 0,75

> 0,5

> 2

> 1,6

> 1,2

> 0,8

> 0,4

> 0,3

> 0,2

> 60 > 3

> 80 > 4

> 40 > 2

> 20 > 1

> 15 > 0,75

> 10% > 0,5

(160%; 200%)

(60%; 100%)

(200%; 250%)

(100%; 130%)

> 250%

(130%; 160%)
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ZACH
ĘTY

Okres zwolnienia

Wysokość ulg podatkowych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

1996 – rok założenia 
2749 ha – powierzchnia 
390 – liczba inwestorów 
80 000 – nowe miejsca pracy 
36 mld zł – zainwestowany kapitał

ksse.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE
ZATRUDNIENIE < 50 

OBRÓT ≤ 10 MLN EUR
BILANS ROCZNY ≤ 10 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKRO
ZATRUDNIENIE < 10 
OBRÓT ≤ 2 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 2 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE 
ZATRUDNIENIE < 250 
OBRÓT ≤ 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 43 MLN EUR

ULGA PODATKOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE 
ZATRUDNIENIE ≥ 250 
OBRÓT > 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY > 43 MLN EUR

45%45% 55%55% 35% 45% do 25% do 35%

KOSZTÓW INWESTYCJI LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM CIT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”

1997 – rok założenia 
3774 ha – powierzchnia 
220 – liczba inwestorów 
53 500 – nowe miejsca pracy 
27 mld zł – zainwestowany kapitał

invest-park.com.pl

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie

Źródło: www.invest-park.com.pl, www.ksse.com.pl, czerwiec 2019 r.

12 lat dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy 
publicznej wynoszącą 35%
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Wytwarzanie urządzeń budowlanych, wyrobów z betonu, aluminium i stali oraz chemii budowlanej, wyposażenia 
wnętrz wraz z usługami budowlanymi to ważna część gospodarki województwa opolskiego. W ofercie wielu firm 
w regionie jest także produkcja cementu, stolarki otworowej, baterii hydraulicznych, roboty budowlane oraz kom-
pleksowa obsługa inwestycji. Największą koncentrację przedsiębiorstw tego sektora można zaobserwować w po-
bliżu Opola, Nysy, Strzelec Opolskich i Krapkowic. Dzięki koncentracji firm z tej branży możliwe jest wybudowanie 
kompletnego domu, czy hali produkcyjnej, jedynie z materiałów i przy pomocy regionalnych firm, od cementu na 
fundamenty po dachówkę czy płytę warstwową.

Struktura kapitałowa branży jest zróżnicowana. Na Opolszczyźnie funkcjonują firmy należące do międzynarodo-
wych grup, takich jak Heidelberg Cement, BMI Group, Velux czy Lhoist oraz znaczące firmy z udziałem wyłącznie 
kapitału krajowego, takie jak Stegu, Filplast, Elektromet, Galmet czy Okpol. Znaczna część firm koncentruje się na 
produkcji wyrobów na eksport. Sektor budowlany na Opolszczyźnie może liczyć na bardzo rozwiniętą infrastruk-
turę kolejową i drogową, bogate lokalne zaplecze badawczo-edukacyjne, a także na dogodne położenie geogra-
ficzne w samym środku Europy, co upraszcza łańcuch logistyczny i obniża koszt transportu towaru do klientów.

Firmy działające w branży budowlanej mogą liczyć na pomoc opolskich instytucji otoczenia biznesu. Są to m.in. 
Opolska Izba Gospodarcza, Loża Opolska Business Centre Club, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Izba Gospodarcza 
„Śląsk”, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Prze-
mysłowy, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Stowarzyszenie 
„Promocja Przedsiębiorczości”.  

Wsparcie naukowo-badawcze dla branży oferuje Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Instytucja ma cen-
tralę w Warszawie, a w Opolu – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska. Współpracuje ściśle 
z przedstawicielami przemysłu cementowego i wapienniczego, opracowując nowe technologie wytwarzania ma-
teriałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych. Inne obszary badawcze to m.in. zmniejszenie energo-
chłonności tego przemysłu oraz technologie ochrony środowiska.

Sektor  budowlany 
w województwie 
opolskim
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Przykłady firm 
z branży budowlanej 
i wyposażenia wnętrz

namysłowski

brzeski

opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

głubczycki

Opole: Aluprof, BSSTC, Ce-
mentownia Odra, Hongbo, 
JD, Mochnik, Monier Brass, 
Polbau, Remak, SBB Energy, 
Selt, Skamol

Nyski: Alsecco, Majewski Fen-
sterfabrik, Marmur Sławnio-
wice, Schattdecor

Głubczycki: Chapel Parket

Opolski: AssaAbloy, Cerpol, 
Eurosystem, Łubniańskie 
Kominki, Lhoist, Norgips, 
Stegu, Stora Enso Wood

Kluczborski: Flaxpol

Oleski: Cerpol–Kozłowice

Strzelecki: Adamietz, 
Haba Beton, Izobud, Izo-
stal, Kapica, Kolb, Kro-
nospan, Rekers

Krapkowicki: Górażdże 
Cement, POM, Śląskie 
Kruszywa Naturalne.

Prudnicki: Diversa, Furnika, 
Filplast

Namysłowski: Velux, Vetrotech

Brzeski: Okpol, Pools 
Factory

Kędzierzyńsko-kozielski: Kotlarnia, 
Spotlight
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Adamietz Sp. z o.o.
Firmę założono w 1994 r. Specjalizuje się w szeroko pojętej obsłudze inwestycji budowlanych. Spółka za-
trudnia wykwalifikowanych specjalistów technicznych, inżynierów i projektantów mogących podołać trud-
nym wyzwaniom konstrukcyjnym lub montażowym. Od 2007 r. firma dysponuje nowoczesnymi halami pro-
dukcyjnymi i magazynowymi oraz pomieszczeniami biurowymi o łącznej powierzchni 11 tys. m². Oprócz 
prowadzenia robót budowlanych w roli generalnego wykonawcy, produkuje także profile metalowe gięte na 
zimno, wytwarza konstrukcje stalowe oraz produkuje płyty wielowarstwowe. 

Produkty/Usługi
Generalne wykonawstwo robót budowlanych, profile gięte na zimno, płyty wielowarstwowe, obróbki bla-
charskie, wynajem sprzętu.

Klienci
Inwestorzy budowlani, branża budowlana.

Certyfikaty
EN 1090-1.

Alsecco Sp. z o.o.
Fabryka Okien Alsecco powstała w 1997 r. Specjalizuje się w produkcji stolarki otworowej. Ma ponad 15-let-
nie doświadczenie w produkcji zarówno na bazie PCV, jak i aluminium. Obecnie dysponuje dwoma nowo-
czesnymi zakładami na terenie Nysy. Hale wyposażone są w innowacyjne centra produkcyjne, a cały proces 
produkcji nadzorowany jest przez zintegrowany system komputerowy. Produkcja stolarki PCV odbywa się 
przy użyciu ekologicznych profili renomowanych europejskich producentów. Firma zatrudnia powyżej 100 
pracowników.

Produkty
Okna PCV, drzwi zewnętrzne PCV, stolarka aluminiowa, produkty nietypowe.

Klienci
Branża budowlana, hurtownie materiałów budowlanych.

Certyfikaty
ISO 9001, CE.

Kontakt:
ul. Braci Prankel 1, 
47-100 Strzelce Opolskie 
tel.: +48 77 463 00 65 
e-mail: strzelce@adamietz.pl 
www.adamietz.pl

Kontakt:
ul. Karpacka 6, 
48-303 Nysa
tel.: +48 77 435 52 33
e-mail: sekretariat@alsec.co
www.alsecco.net.pl

BU
D

O
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O
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Aluprof S.A.
Firma należy do Grupy Kęty S.A. i jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Eu-
ropie. Spółka ma oddziały w wielu krajach. Dzięki prawie 70-letniemu doświadczeniu ma ponad 1300 sta-
łych klientów. Eksport stanowi ok. 40% sprzedaży. Spółka zatrudnia ok. 2200 pracowników. Zlokalizowane 
w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie zakłady Aluprof S.A. dysponują ponad 220 tys. m² powierzch-
ni i nowoczesnym parkiem maszynowym, w tym m.in. automatycznymi lakierniami pionowymi i poziomymi 
oraz nowoczesnym Centrum Badań i Innowacji.

Produkty
Systemy okienno-drzwiowe, systemy fasadowe, systemy rolet zewnętrznych, systemy bram i krat, systemy 
moskitier aluminiowych.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Assa Abloy Mercor Doors Sp. z o.o.
Firma jest wiodącym producentem drzwi przeciwpożarowych. Oferowane produkty są dostosowywane 
i certyfikowane zgodnie z europejskimi normami, by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę ludzi w budynkach 
mieszkalnych i komercyjnych. Większość asortymentu jest wytwarzana wyłącznie na indywidualne zamó-
wienie klienta, który ma możliwość określenia pożądanych parametrów produktu z zachowaniem wymaga-
nych standardów bezpieczeństwa i wymagań wynikających z przepisów.

Produkty
Przeciwpożarowe drzwi stalowe i bez odporności ogniowej, przeciwpożarowe drzwi drewniane, stalowe 
konstrukcje profilowe, bramy przeciwpożarowe.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
PN-EN 13501-2, PN-EN 1627, PN-EN 1192, PN-EN 1191, 
PN-EN 12605, PN-EN 12400.

Kontakt:
ul. Gosławicka 3, 
45-446 Opole
tel.: +48 77 400 00 00
e-mail: aluprof@aluprof.eu, opole@aluprof.eu
www.aluprof.eu

Kontakt:
ul. Namysłowska 113,
46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 77 469 54 96
e-mail: mercordoors@assaabloy.com
www.mercordoors.com
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BSSTC.PL Sp. z o.o.
Firmę założono w 2013 r. Głównymi kierunkami wdrożeń przedsiębiorstwa są: telekomunikacja, automaty-
ka, przemysłowe systemy oświetlenia przeszkodowego, odnawialne źródła energii (OZE), mechanika. Spół-
ka jest producentem systemów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i lądowym. Buduje również niszowe 
systemy teleinformatyczne dedykowane do potrzeb klientów.
Produkty
Lampy oświetlenia przeszkodowego, systemy autostradowej łączności alarmowej, automatyka i systemy 
wizualizacji.
Klienci
Elektrownie, ciepłownie, cementownie, lotniska, zarządcy autostrad, zakłady przemysłowe.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 18001.

Cementownia Odra S.A.
Producent różnych gatunków cementu, którego historia sięga początków XX w. W 1993 r. firma została 
sprywatyzowana na rzecz niemieckiego podmiotu Miebach Projektgesellschaft GmbH. Intensywnie inwe-
stuje w technologie zwiększające wydajność produkcji oraz zmniejszające jej uciążliwość dla środowiska. 
Produkty
Cement luzem: cement portlandzki CEM I, CEM II, CEM III, cement hutniczy CEM III, cement murarski;
Cement workowany: cement błyskawiczny, budowlany, specjalny, cement murarski.
Klienci
Branża budowlana, sieci handlowe.
Certyfikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001 PN-N-18001.

Kontakt:
ul. Sokolnicka 3,
49-120 Dąbrowa
tel.: +48 735 952 312
e-mail: biuro@bsstc.pl
www.bsstc.pl

Kontakt:
ul. Budowlanych 9, 
45-005 Opole 
tel.: +48 77 402 08 10 
e-mail: odra@odrasa.com.pl 
www.odrasa.com.pl
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Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o.
Firma Cerpol-Kozłowice jest częścią Grupy Lode, jednego z największych producentów materiałów budow-
lanych w Europie Środkowej i Wschodniej. Od ponad 40 lat specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości 
pustaków ceramicznych. Zakładowe laboratorium prowadzi kontrolę wszystkich parametrów jakościowych 
i technicznych wyrobów na poszczególnych etapach produkcji.
Produkty
Pustaki ceramiczne.
Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
PN-EN 771-1+A1, PN-B-12014.

Kontakt:
ul. Nowa 4, Kozłowice, 
46-310 Gorzów Śląski
tel.: + 48 34 359 30 67
e-mail: cerpol@cerpol.com.pl
www.cerpol.com.pl
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Cerpol Sp. K.
Produkcję oraz sprzedaż parapetów firma rozpoczęła w 2000 r. W tej chwili jest jednym z czołowych do-
stawców parapetów w Polsce południowo-zachodniej. W ofercie ma parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
z różnorodną gamą kolorystyczną.
Produkty
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego, parapety zewnętrzne z granitu.
Klienci
Branża budowlana.

Kontakt:
ul. Szkolna 26,
46-060 Ligota Prószkowska k. Opola
tel. +48 77 451 59 76  do 78
e-mail: parapety@cerpol.pl
www.parapetycerpol.pl
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Chapel Parket Polska Sp. z o.o.
Firma oferuje wykonywane na indywidualne zamówienie dębowe podłogi w formie litej oraz warstwowej. 
Asortyment obejmuje zarówno elementy poddane opatentowanym procesom postarzania, jak i materiał bez 
celowych uszkodzeń. Wszystkie podłogi firmy Chapel Parket Polska są zabezpieczane specjalnym olejem 
woskowym wzbogaconym o związki krzemu. Substancja ta zabezpiecza drewno i chroni je przed uszkodze-
niami.

Produkty
Dębowe deski, klepki podłogowe i kasetony lite oraz warstwowe, akcesoria oraz środki do pielęgnacji podłóg.

Klienci
Firmy budowlane i zajmujące się wyposażeniem wnętrz, architekci i projektanci wnętrz, inwestorzy indywi-
dualni, deweloperzy, właściciele obiektów użyteczności publicznych, inwestorzy zajmujący się renowacją 
zabytkowych wnętrz.

Certyfikaty
ISO 9001, FSC.

Diversa Sp. z o.o.
Firma Diversa (do niedawna Akwa-Rynkar), działa na rynku produktów akwarystycznych od 30 lat. 2018 r. 
upłynął pod znakiem ważnych zmian: wprowadzono nową formę prawną i nazwę. Korzenie spółki sięgają 
1979 r., obecnie zatrudnia 70 kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Dysponuje 6000 m² po-
wierzchni mieszczącej kompleks budynków produkcyjno-magazynowych. Trzonem działalności firmy jest 
produkcja asortumentu na rynek akwarystyczny. Ma także własne laboratorium, gdzie produkty badane są 
pod kątem wodoszczelności, izolacji oraz wytrzymałości.

Produkty
Akwaria, terraria, szafki pod akwaria i terraria, oświetlenie LED do akwariów i terrariów.

Klienci
Klienci indywidualni.

Certyfikaty
PN-EN 12150-1, PN-EN 570-2.

Kontakt:
ul. Okrzei 21, 
48-130 Kietrz
tel.: +48 77 485 49 57
biuro@chapelparket.pl 
www.chapelparket.pl

Kontakt:
ul. Prężyńska 36,
48-200 Prudnik
tel.: +48 77 436 41 11
e-mail: biuro@diversa.info.pl
www.diversa.info.pl
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Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Eurosystem Polska Sp. z o.o. to prywatna firma o rodzimym kapitale założona w 2007 r. Specjalizuje się 
w dostarczaniu materiałów do budowy dachów, elewacji i fundamentów. Obsługuje bezpośrednio i pośred-
nio ponad 300 partnerów handlowych z trzech kontynentów. Oferuje szybki serwis, doradztwo techniczne 
oraz warunki współpracy dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Spółka zatrudnia powy-
żej 40 osób.

Produkty
Membrany dachowe, akcesoria dachowe, izolacje budowlane.

Klienci
Branża budowlana: sieć dilerska, klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Wiejska 13, 
46-055 Przywory 
tel.: +48 77 427 13 60  
e-mail: office@eurosystempolska.pl 
www.eurosystempolska.com.pl
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Filplast Sp. z o.o.
Producent stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium. Firma ma cztery zakłady produkcyjne, własne 
laboratorium badawcze z komorą klimatyczną, certyfikowane ekipy montażowe oraz prowadzi warsztaty 
i szkolenia w ramach Akademii Filplast. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 350 osób.

Produkty
Okna, drzwi, rolety, żaluzje, bramy garażowe, systemy aluminiowe.

Klienci
Branża budowlana, hurtownie materiałów budowlanych, deweloperzy, architekci, klienci indywidualni.

Certyfikaty
Certyfikat na okna i drzwi balkonowe PVC w klasie bezpieczeństwa RC3.

Kontakt:
ul. 3 Maja 33, 
48-250 Głogówek 
tel.: +48 77 406 98 00
e-mail: glogowek@filplast.pl 
www.filplast.pl
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Furnika Sp. z o.o. Sp. K.
Furnika to marka w branży oświetleniowej, która tworzy oświetlenie LED do mebli. W swoim portfolio ma 
unikatowe produkty, które podkreślą charakter mebli i pomieszczeń. Od 10 lat firma wzmacnia swoją pozy-
cję na światowym rynku oświetleniowym. Swoje produkty sprzedaje już do 30 krajów na świecie.

Produkty
Oświetlenie LED do kuchni, łazienek, sypialni, salonów.

Klienci
Branża budowlana, meblarska.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Przemysłowa 11,
48-200 Prudnik
tel.: +48 77 544 91 28
e-mail: info@furnika.pl
www.furnika.com.pl
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Flaxpol Sp. z o.o.
Flaxpol to producent odzieży roboczej oraz dystrybutor płyt budowlanych i akcesoriów meblowych. Od 
początku istnienia, Flaxpol stawia na najwyższą jakość i trwałość oferowanych produktów, a także komplek-
sową i profesjonalną obsługę klienta. Obecnie, przedsiębiorstwo, jest jednym z największych producentów 
odzieży roboczej w Polsce, który od 2002 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej.

Produkty
Odzież robocza, serwisowa, specjalistyczna oraz środki ochrony BHP. Płyty budowlane: OSB, wiórowe, ze 
sklejki oraz laminowane, a także akcesoria meblowe.

Klienci
Branża budowlana, meblarska, zakłady przemysłowe.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Władysława Jagiełły 21, 
46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 414 41 48
e-mail: flaxpol.plyty@flaxpol.pl
www.flaxpol.pl
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Górażdże Cement S.A.
Górażdże Cement S.A., spółka macierzysta w Grupie Górażdże, jest kluczowym graczem na polskim rynku 
cementu. Spółka oferuje szeroki asortyment cementów. Uzupełnieniem oferty handlowej są usługi doradz-
twa technologicznego w zakresie właściwości i zastosowania cementów i betonu. Grupa Górażdże, zatrud-
niająca ok. 750 pracowników, jest częścią międzynarodowego koncernu Heidelberg Cement.

Produkty
Cementy workowane, zaprawy budowlane, cementy portlandzkie (CEM I), cementy portlandzkie wielo-
składnikowe (CEM II), cement hutniczy (CEM III), wieloskładniowy (CEM V).

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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Haba-Beton Sp. z o.o.
Historia tej pochodzącej z Bawarii firmy sięga 100 lat; w Polsce obecna jest od 2004 r. Przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w obszarze infrastruktury podziemnej. W 10 zakładach produkcyjnych spółka zatrudnia 350 
pracowników. Firma stawia na innowacyjność i kompleksowość swojej oferty oraz na działalność w zgodzie 
ze standardami ochrony środowiska. W kolejnych latach zaplanowano dalszą rozbudowę opolskiego zakła-
du produkcyjnego. 

Produkty
Rury żelbetowe i betonowe, rury do mikrotunelingu, systemy studni, zbiorniki na wodę, odwodnienie.

Klienci
Branża budowlana, wykonawcy inwestycji budowlanych.

Certyfikaty
Certyfikat CE, certyfikaty takich instytucji jak: Instytut Kolejnictwa, TSUZ.

Kontakt:
Olszowa, ul. Niemiecka 1, 
47-143 Ujazd 
tel.: +48 77 405 69 00
e-mail: ujazd@haba-beton.com
www.haba-beton.com

Kontakt:
Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 
tel. +48 77 777 80 00 
e-mail: gorazdze@gorazdze.pl 
www.gorazdze.pl
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Hongbo Clean Energy Europe Sp. z o.o.
Firma produkuje oświetlenie półprzewodnikowe w technologii LED. Produkty spółki są szeroko sto-
sowane w oświetleniu i dekoracji domu, budownictwie, oświetleniu drogowym, zakładach przemysło-
wych i górniczych. Firma należy do grupy Fujian Hongbo Optoelectronics Technology Co., Ltd., która 
powstała w 2005 r. w chińskiej prowincji Fujian. Zakład w Opolu rozpoczął swą działalność pod koniec  
2017 r.

Produkty
Oświetlenie ogrodowe, oświetlenie panelowe, oświetlenie miejskie, oświetlenie pasmowe, lampy solarne.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001.

Izobud Sp. z o.o.
Firma funkcjonuje na rynku od lat 80-tych XX w. Od początku istnienia produkuje asfaltowe materiały do 
izolacji o właściwościach zgodnych z obowiązującymi standardami. Specjalnością spółki są papy. Oferta fir-
my jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Spółka jest w stanie zaopatrzyć w swoje materiały duże 
inwestycje budowlane i składy budowlane, jak i spełnić oczekiwania przeciętnego odbiorcy indywidualnego.

Produkty
Papy, masy hydroizolacyjne, masy dyspresyjne oraz asfaltowo-żywiczne.

Klienci
Branża budowlana oraz klienci indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Północna 12a,
45-805 Opole
tel.: +48 77 446 53 10
e-mail: biuro@hongbo.eu
www.hongbo.eu

Kontakt:
Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 
47-150 Leśnica
tel.: +48 77 461 52 87
e-mail: izobud@izobit.com.pl
www.izobit.com.pl
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Izostal S.A.
Firma działa na krajowym i zagranicznym rynku od 1993 r. Specjalizuje się w dystrybucji produktów sta-
lowych oraz produkcji izolacji antykorozyjnych rur stalowych, wykorzystywanych do budowy rurociągów 
przesyłowych. Spółka jest jednym z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozo-
stałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Produkty/Usługi
Jednowarstwowe izolacje antykorozyjne epoksydowe, trójwarstwowe izolacje antykorozyjne epoksydowo-
-kopolimerowo-polietylenowe, wewnętrzne powłoki rur stalowych, dystrybucja rur stalowych, profili stalo-
wych, wyrobów hutniczych, armatury stalowej.

Klienci
Przemysł paliwowy, ciepłowniczy oraz hydrotechniczny.

Certyfikaty
ISO 9001, PN-N 18001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. Opolska 29, 
47-113 Kolonowskie 
tel.: +48 77 405 65 00 
e-mail: info@izostal.com.pl 
www.izostal.com.pl
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JD Sp. z o.o. S. K.
Firma działa na rynku od 1997 r., obecnie zajmuje się transportem materiałów budowlanych, dystrybucją 
cementu, popiołu lotnego i żużli oraz mikro-krzemionki. Ma własną flotę samochodową i specjalizuje się 
również w przewozie materiałów sypkich. Ofertę handlową uzupełniają usługi w zakresie analiz laboratoryj-
nych i doradztwa technologicznego.

Usługi
Dystrybucja cementu, popiółu, mikro-krzemionki, usługi laboratoryjno-technologiczne, transport.

Klienci
Sektor budowlany.

Certyfikaty
Krajowa i międzynarodowa licencja na przewóz towarów.

Kontakt:
ul. Piastowska 3, 
45-081 Opole
tel.: +48 77 441 98 01
e-mail: jdtrade@jdtrade.com.pl
www.jdtrade.com.pl
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Kapica Sp. z o.o. Sp. K.
Początki firmy datowane są na rok 1928. Wtedy to Julius Kapitza zdobywa tytuł czeladnika i otwiera swój 
zakład. Od tego momentu spółka cały czas rozwijała swoją działalność, będąc dalej kierowana przez kolejne 
pokolenia rodziny Kapitza. Od 1988 r. firma ukierunkowuje swoją działalność na produkcję okien i drzwi 
drewnianych. W 1996 r. firma zaczyna produkcję okien PCV.  Dzisiaj przedsiębiorstwo ma nowoczesny park 
maszyn, który pozwala na produkowanie nowoczesnych i bezpiecznych produktów.

Produkty
Drzwi i okna z PCV i drewna.
Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kolb Sp. z o.o.
Firma istnieje od 19 lat i działa w sektorze architektury stalowej. Spółka zrealizowała szereg obiektów inży-
nierskich i budowlanych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych. Przedsięwzięcia realizowała głównie 
na rynku krajowym, ale także w Niemczech i Austrii. Od 2008 r. Kolb Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy 
Kapitałowej Stalprofil S.A. Ma wyspecjalizowane ekipy do montażu różnej maści konstrukcji stalowych, sys-
temów transportu technologicznego oraz konstrukcji stalowych hal łącznie z obudowami i dachami. Dyspo-
nuje także nowoczesnym warsztatem produkcyjnym, wyposażonym w specjalistyczne maszyny i urządzenia 
o zdolnościach produkcyjnych w granicach 2,5-3,0 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie.

Produkty
Konstrukcje stalowe.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, EN 1090-1, EN 1090-2, ISO 3834-2.

Kontakt:
ul. Strzelecka 7,
47-120 Zawadzkie
tel.: +48 77 462 23 70 
e-mail: kapica@kapica.pl 
www.kapica.pl 

Kontakt:
ul. Kościuszki 3a, 
47-110 Kolonowskie 
tel.: +48 77 461 17 03 
email: info@kolb.pl 
www.kolb.pl

O
KN

A 
I D

RZ
W

I
KO

N
ST

RU
KC

JE
 S

TA
LO

W
E



2323

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
Firma zajmuje się: produkcją kruszyw mineralnych, transportem kolejowym swoich produktów, gospodar-
czym wykorzystaniem odpadów pogórniczych i budowlanych. Spółka należy do dziesięciu największych 
towarowych przewoźników kolejowych w Polsce, według masy towarów. Wchodzi w skład Konsorcjum 
Śląsk. Spółka powstała w 1991 r. w związku z restrukturyzacją, a następnie likwidacją Przedsiębiorstwa 
Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego. Przez kolejne lata firma przechodziła kolejne zmiany 
właścicielskie, od 2013 r. ukończona została prywatyzacja spółki KP Kotlarnia. 25% akcji firmy należy do 
Skarbu Państwa, a pozostałą część nabyło Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal.

Produkty
Piasek suszony, żwir, piaski.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPD-042.

Kontakt:
ul. Dębowa 3, 
47-246 Kotlarnia
tel.: +48 77 484 88 01  
e-mail: market@kotlarnia.com.pl 
www.kotlarnia.com.pl 
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Kronospan Sp. z o.o. 
Zakłady w Strzelcach Opolskich
Koncern Kronospan jest jednym z największych producentów drewnianych i drewnopochodnych. Ma zakła-
dy produkcyjne i oddziały handlowe w kilkudziesięciu krajach. Zatrudnia łącznie ponad 15 tys. osób. Strzelce 
Opolskie to jedno z siedmiu polskich miast, w których są zakłady produkcyjne koncernu. Firma stawia na 
odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz minimalizację odpadów i wpływu produkcji na 
środowisko.

Produkty
Panele z drewna, produkty wykończeniowe, płyty: MDF, OSB, blaty.

Klienci
Sieci handlowe.

Certyfikaty
FSC, PFEC, CE, GOSTR, SEPRO UA.

Kontakt:
ul. 1 Maja 52, 
47–100 Strzelce Opolskie
tel.: + 48 77 400 45 00
e-mail: office.strzelce@kronospan.pl
www.kronospan.pl
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Lhoist S.A.
Firma jest producentem wapna i wyrobów wapienniczych. Klientom w kraju i za granicą oferuje także do-
datkowe usługi: doradztwa, logistyki, ekspertyz technologicznych. Spółka jest częścią międzynarodowego 
koncernu Lhoist Group, grupy o ponad 100-letniej tradycji.

Produkty
Wapno palone, wapno dolomitowe, hydrat, kamień wapienny, kruszywo wapienne, kamień mielony, nawozy.

Klienci
Branża budowlana, huty żelaza, przemysł papierniczy, przemysł chemiczny, rolnictwo.

Certyfikaty
PN-EN 459-1, PN-EN 459-2, Certyfikat ZKP nr 1023-CPD-0353 F.

Łubniańskie Kominki Sp. z o.o.
Firma produkuje obudowy kominkowe z naturalnych kamieni takich jak: piaskowce, marmury, granity. Ma 
własną pracownię rzeźbiarską, w której wykonuje projekty na indywidualne potrzeby klienta. Firma prze-
prowadza również rekonstrukcję zabytkowych kominków. Oferuje kompleksową obsługę, tj. doradztwo, 
projektowanie, wykonawstwo, montaż.

Produkty
Ręcznie rzeźbione kominki fasadowe, rekonstrukcja kominków zabytkowych, wkłady kominowe, piecyki.

Klienci
Branża budowlana, klienci indywidualni.

Kontakt:
ul. Wapiennicza 7, 
46-050 Tarnów Opolski
tel.: +48 77 451 62 00
e-mail: lhoistpolska@lhoist.com
www.lhoist.pl

Kontakt:
ul. Opolska 31,
46-024 Łubniany
tel.: 77 421 53 37
e-mail: kominki@kominki.net.pl
www.kominki.net.pl
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Majewski Fensterfabrik Sp. z o.o.
Firma została założona w 1999 r. i zajmuje się produkcją stolarki otworowej. Zatrudnia ponad 200 osób, zaś 
jej moce przerobowe wynoszą 500 jednostek dziennie. Komputeryzacja produkcji pozwoliła na znaczące 
przyspieszenie terminu realizacji zamówień. Szczególną wagę firma przykłada do selekcji poddostawców 
okuć, profili PCV, szkła i innych elementów. 

Produkty
Okna, drzwi.

Klienci
Branża budowlana.

Kontakt:
ul. Saperska 9, 
48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 54 66
e-mail: info@majewski-fensterfabrik.de
www.majewski-windows.eu
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„Marmu r” Sławniowice Sp. z o.o.
Marmury sławniowickie są eksploatowane od ponad 700 lat. Po drugiej wojnie światowej wydobywaniem 
i produkcją wyrobów z marmuru zajmowało się państwowe Przedsiębiorstwo Wydobycia i Obróbki Mar-
muru „Marmur”. Od 2006 r. następcą prawnym jest spółka „MARMUR” Sławniowice Sp. z o.o. Marmury 
ze Sławniowic ozdabiają wiele obiektów w kraju i za granicą, takich jak: budynek Sejmu, Urząd Rady Mini-
strów, Teatr Wielki w Warszawie, Zamek w Książu, Opera i Filharmonia w Białymstoku, Zamek Królewski 
w Kopenhadze (Dania), Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, oraz wiele innych elewacji i wnętrz zam-
ków, pałaców, rezydencji, kościołów, banków, hoteli, teatrów w Polsce i za granicą.

Produkty
Marmur szaroniebieski i złocisty.

Klienci
Branża budowlana, klienci indywidualni.

Kontakt:
Sławniowice 103, 
48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 439 80 18 
e-mail: handel@marmur-slawniowice.pl 
www.marmur-slawniowice.pl 
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Mochnik Sp. z o.o. Sp. K.
Firma istnieje od 1991 r. i prowadzi działalność związaną z obróbką szkła płaskiego o grubości 3-19 mm 
i produkcją wyrobów szklanych. Zajmuje się także dystrybucją szkła płaskiego i luster. Spółka dysponuje 
wykwalifikowaną kadrą i maszynami cyfrowymi do obróbki szkła. Wyroby firmy znajdują zastosowanie jako 
elementy wyposażenia (np. ścianki działowe, przeszklenia), jak i jako części mebli.

Produkty/Usługi
Szkło emaliowane, hartowane, laminowane, lakierowane, szlifowanie, grawerowanie i hartowanie szkła, 
nakładanie sitodruku. 

Klienci
Branża meblarska, wyposażenia wnętrz.

Certyfikaty
PN-EN 12150-1, PN-EN ISO 12543-5, PN-EN ISO 12543-6, 
PN-ISO 7724-3.

Monier Braas Sp. z o.o. 
Firma to producent systemów dachowych, należąca do grupy BMI. Do 2012 r. firma Monier Braas Sp. z o.o. 
miała w swoim portfolio dwie renomowane marki. Od stycznia 2012 r. obie marki połączono i cała oferta 
jest dostępna pod marką Braas. Polski oddział działa od 1993 r. Zatrudnia łącznie ok. 250 osób.

Produkty
Dachówki betonowe, dachówki ceramiczne, systemy solarne i inne.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
Deklaracja właściwości użytkowych, deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej.

Kontakt:
ul. Składowa 6, 
45-125 Opole 
tel. +48 77 423 28 00 
e-mail: mochnik@mochnik.com.pl
www.mochnik.com.pl

Kontakt:
ul. Wschodnia 26, 
45-449 Opole
tel.: +48 77 541 20 00
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com
www.monier.pl

SZ
KŁ

O
D

AC
H

Ó
W

KI



2727

Norgips Sp. z o.o. Sp. k. 
Biuro w Opolu
Firma jest obecna na polskim rynku od 1993 r. Oferuje kompletne systemy gipsowo-kartonowe ścian dzia-
łowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych, zabudowy poddaszy itp. Produkty sprze-
dawane są w Polsce, na Litwie, Łotwie, Białorusi, w Estonii, Rosji, na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii, Francji, 
Czechach oraz na Węgrzech. Spółka ma sieć biur handlowych na terytorium Polski.

Produkty
Płyty gipsowo-kartonowe, profile systemowe, gips szpachlowy i klej gipsowy.

Klienci
Markety budowlane, hurtownie materiałów budowlanych.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Norweska 1,  
45-920 Opole 
tel.: +48 22 369 63 00 
e-mail: norgips@norgips.pl 
www.norgips.pl

PŁYTY G
IPSO

W
E

O
KN

A

Okpol Sp. z o.o.
Firma działa od 1991 r., ma 100% kapitału polskiego. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży okien do 
poddaszy, akcesoriów oraz wyłazów kominiarskich. Firma stawia na podnoszenie jakości i innowacyjność – 
z programu Innowacyjna Gospodarka pozyskała unijne dotacje na wdrażanie innowacji technologicznych. 
Zdobyła także liczne nagrody, m.in. na Międzynarodowych Targach Budma. 

Produkty
Okna dachowe z PCV i drewna, okna do dachów płaskich, kołnierze uszczelniające do okien dachowych, 
wyłazy kominiarskie, schody strychowe.

Klienci
Branża budowlana, inwestorzy budowlani, odbiorcy krajowi i zagraniczni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Topolowa 24, 
49-318 Skarbimierz-Osiedle 
tel.: +48 77 404 66 60 
e-mail: okpol@okpol.pl 
www.okpol.pl
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Polbau Sp. z o.o.
Firma istnieje na rynku budowlanym od 1989 r. i prowadzi działalność na terenie Polski, Niemiec, Finlandii 
i Holandii. Główne obszary działalności to budownictwo ogólne, inżynieryjne oraz budownictwo infrastruk-
tury. Realizowane są takie projekty, jak budynki biurowe i użyteczności publicznej, modernizacja i renowacja 
obiektów zabytkowych, budynki mieszkalne, rekreacyjno–sportowe, centra handlowe, hale magazynowe, 
obiekty przemysłowe, drogi, wiadukty, mosty, tunele, lotniska oraz obiekty o innym przeznaczeniu.

Usługi
Realizacja lub modernizacja obiektów budowlanych, w tym również infrastruktury transportowej.

Klienci
Branża budowlana oraz infrastruktury transportowej.

Certyfikaty
ISO 9001.

POM Sp. z o.o. 
Firma działa w branży metalowo-budowlanej od 1990 r. Główną działalnością są kompleksowe usługi zwią-
zane z wykonaniem oraz montażem u klienta konstrukcji oraz urządzeń przemysłowych. Spółka specjalizuje 
się w rozwiązaniach dla przemysłu koksowniczego, hutniczego, hydro-technicznego (śluzy), budowlanego, 
kolejowego oraz motoryzacyjnego. Istnieje opcja dostarczenia produktu „pod klucz” – razem z projektem, 
wykonaniem i montażem. Spółka wykonuje złożone projekty na terenie Polski (m.in.: Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowe w Opolu, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola) oraz za granicą. Zatrudnia ok. 250 
pracowników. 

Produkty/Usługi
Konstrukcje urządzeń i struktur przemysłowych.

Klienci
Branża koksownicza, hutnicza, budowlana, kolejowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 3834-2, PN-N-18001, PN-EN 1090-2.

Kontakt:
ul. Grunwaldzka 25,
45-054 Opole
tel.: +48 77 454 32 88
e-mail: marketing@polbau.pl
www.polbau.pl 

Kontakt:
ul. Prudnicka 30, 
47-300 Krapkowice 
tel.: +48 77 466 16 04 
e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl 
www.pomkrapkowice.pl
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PoolsFactory Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy mieści się Lewinie Brzeskim. Przedsiębiorstwo od wielu lat funkcjonuje w branży basenowej. 
Podstawowa działalność obejmuje produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną basenów. Swoje produkty firma 
oferuje w czterech różnych kategoriach cenowych tak, aby każdy mógł zrealizować marzenia o własnym 
basenie.

Produkty
Baseny, zadaszenia ogrodowe.

Klienci
Klienci indywidualni.

Certyfikaty
Certyfikaty firm CONNECTOR i ALBIXON.

Kontakt:
ul. Powstańców Śląskich 22,
49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 474 84 04
e-mail: info@poolsfactory.eu
www.basenyogrodowe24.com
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PPHU Sati
Firma ma nowoczesny zakład kamieniarski i oferuje wiele wyrobów z kamienia. Podstawowym materiałem, 
który wykorzystuje jest marmur oraz konglomerat. Zakład swoje produkty wytwarza z indywidualnym po-
dejściem do każdego klienta, zapewniając przy tym transport oraz montaż.

Produkty
Parapety granitowe, schody granitowe, nagrobki, pomniki, płytki z granitu, blaty kuchenne, daszki płotowe, 
inne wyroby z kamienia.

Klienci
Branża budowlana i klienci indywidualni.

Certyfikaty
ZKP, KRD-Rzetelna firma.

Kontakt:
ul. Wrocławska 258,
45-960 Opole
tel.: +48 77 546 22 78
e-mail: biuro@pphu-sati.com  
www.pphu-sati.com
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Pro-Vent
Firma to polski producent rekuperatorów i gruntowych wymienników ciepła. Jako producent central wenty-
lacyjnych z odzyskiem ciepła działa na rynku nieprzerwanie od 2001 r. Centrale wentylacyjne i inne innowa-
cyjne rozwiązania dla wentylacji znalazły już uznanie w ponad 12 tys. sprawnie funkcjonujących inwestycji. 
Urządzenia stworzone przez firmę Pro-Vent pracują nie tylko na terenie Polski, ale także w Niemczech, 
Francji, we Włoszech czy na Litwie.

Produkty
Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym, rekuperatory z pojedynczym wymiennikiem krzyżowym, 
rekuperatory z podwójnym wymiennikiem krzyżowym, rekuperatory basenowe, sterowanie, płytowy grun-
towy wymiennik ciepła, filtry elektro-jonizujące.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
Atest higieniczny.

Rekers Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Firma na rynku krajowym działa od 2007 r. Spółka specjalizuje się w produkcji betonowych elementów 
konstrukcyjnych, które wykorzystuje się do kształtowania przestrzeni. Oprócz gotowych rozwiązań, przed-
siębiorstwo oferuje indywidualne podejście do klienta, począwszy od planowania, obliczeń statystycznych, 
logistyki i montażu specjalnie wyprodukowanych elementów betonowych.

Produkty
Ściany oporowe, klocki oporowe, bloki schodowe.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
PN-EN 15258.

Kontakt:
ul. Posiłkowa 4a,
47-300 Dąbrówka Górna
tel.: +48 77 440 44 98
e-mail: info@pro-vent.pl
www.pro-vent.pl

Kontakt:
ul. Irlandzka 3,
47-143 Olszowa
tel.: +48 32 721 21 18
e-mail: informacja@rekers.pl
www.rekers-beton.de
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Remak S.A.
Firma rozpoczęła działalność w 1970 r. jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do świadczenia usług 
remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych. Przedsiebiorstwo ma wielo-
letnie doswiadczenie w modernizacji instalacji przemysłowych w kraju i zagranicą. Spółka zatrudnia 500 
wykwalifikowanych pracowników, w tym autorów oryginalnych rozwiązań technologicznych.

Usługi
Wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych  
oraz rurociągów parowych, remonty, modernizacje, montaże kotłów parowych i wodnych, zbiorników ci-
śnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów parowych, naprawy urządzeń ciśnieniowych.

Klienci
Przemysł chemiczny, papierniczy, elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie śmieci.

Certyfikaty
PN-EN ISO 3834-2, EN 1090-2, ISO 9001, ISO 18001, OHSAS 18001.

Kontakt:
ul. Zielonogórska 3, 
skrytka pocztowa 90, 45-955 Opole
tel.: + 48 32 783 53 60
e-mail: remak@remak.com.pl
www.remak.com.pl 
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SBB Energy S.A.
Firma SBB Energy S.A. od 1992 r. prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc 
usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych 
prac specjalistycznych. Ponadto, SBB Energy S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze 
oczyszczania spalin.

Usługi
Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych, 
wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja 
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Klienci
Dostawcy urządzeń i firmy montażowe działające w energetyce i przemyśle, elektrownie zawodowe i prze-
mysłowe, elektrociepłownie i kotłownie komunalne, zakłady przemysłowe.

Certyfikaty
ISO 9001, SCC ** 2011, ISO 3834-2, PN-EN 1090-1.

Kontakt:
ul. Łowicka 1,
45-324 Opole
tel.: +48 77 451 73 10
e-mail: biuro@sbbenergy.pl 
www.sbbenergy.pl
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Selt Sp. z o.o.
Firma działa na rynku od 1980 r. Specjalizuje się w produkcji wewnętrznych i zewnętrznych systemów prze-
ciwsłonecznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 330 pracowników oraz dysponuje powierzchnią 61 tys. m². 
Od 2011 r. firma ma własną lakiernię proszkową. Swoje produkty dostarcza na rynki Polski, UE, Szwajcarii, 
Australii, Japonii itp.

Produkty
Żaluzje, markizy, zewnętrzne systemy przeciwsłoneczne, systemy dachowe.

Klienci
Branża budowlana, inwestorzy, salony sprzedaży systemów przeciwsłonecznych.

Certyfikaty
Atesty ITB oraz zgodności z normami europejskimi, poświadczone znakami CE.

Skamol Polska Sp. z o.o.
Skamol to światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i dostaw wysokoefektywnych rozwiązań 
izolacji powszechnie wykorzystywanych w różnych branżach na całym świecie. Firma ma ponad 100 lat do-
świadczenia w zakresie izolacji. Skamol jest producentem systemów ociepleń i termoizolacji dla przemysłu 
i budownictwa. Swoje zakłady ma w Danii, Rosji oraz w Opolu. Produkt powstający w zakładzie w Opolu wy-
korzystywany jest w przemyśle aluminiowym przy zabezpieczeniach przeciwpożarowych w drzwiach, oraz 
przy eliminacji pleśni ze starych budynków.

Produkty
Bloczki silikatowe.

Klienci
Przemysł aluminiowy, odbiorcy indywidualni.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Głogowska 24a, 
45-315 Opole 
tel.: +48 77 400 21 00  
e-mail: selt@selt.com 
www.selt.com

Kontakt:
ul. Północna 18a, 
45-839 Opole
tel.: +48 609 859 332 
e-mail: pol@skamol.com 
www.skamol.com
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Spot Light Sp. z o.o.
Firma rozpoczęła działalność w 1996 r. Od tego czasu zajmuje się produkcją opraw oświetleniowych typu 
spot. Grupa Spot Light zatrudnia ok. 180 osób, z czego większość to kobiety. Asortyment obejmuje dzisiaj 
ponad 3 tys. produktów: od kryształowych żyrandoli, poprzez lampy drewniane i klasyczne, do nowocze-
snego designu.  Spółka eksportuje produkty do 46 krajów na całym świecie. Swoją przyszłość firma wiąże 
z dalszym rozwojem własnej produkcji, w szczególności modeli wykonanych z polskiego, certyfikowanego 
drewna, betonu i metalu.

Produkty
Lampy sufitowe, lampy wiszące, oświetlenie podłogowe, oświetlenie stołowe, kinkiety, oczka.

Klienci
Sieci handlowe, hurtownie oraz salony oświetleniowe.

Certyfikaty
FSC.

Kontakt:
ul. Nowe Osiedle 13d,
47-240 Bierawa
tel.: +48 77 487 70 00
e-mail: spotlight@spotlight.pl
www.spotlight.pl
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Stegu Sp. z o.o. 
Istniejąca od 1993 r. rodzinna firma Stegu oferuje szeroką gamę okładzin ściennych, elementów budow-
lanych typu dekory, elementów ogrodowych czy akcesoriów chemii budowlanej. Podczas produkcji firma 
wykorzystuje naturalne kruszywa i barwniki w celu wytworzenia produktów o wysokiej jakości i przyjaznych 
dla środowiska. Główny kanał sprzedaży produktów to markety budowlane w kraju i za granicą. Firma za-
trudnia ok. 230 pracowników.

Produkty
Kamień dekoracyjny, kamień elewacyjny, płytki cegłopodobne, kamień naturalny, akcesoria. 

Klienci
Branża budowlana, sieci marketów budowlanych, sieci sklepów tradycyjnych.

Certyfikaty
FSC, PN-EN 206-1, PN-EN 13369, PN-EN 13198.

Kontakt:
ul. Dworcowa 8, 
46-024 Jełowa 
tel.: +48 77 421 12 24 
e-mail: info@stegu.pl 
www.stegu.pl
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Stylbruk Sp. J.
Opolski producent wyrobów betonowych jest firmą rodzinną z wieloletnią tradycją. Działa na rynku od 
ponad 70 lat. Początkowo spółka specjalizowała się w produkcji wyrobów betonowych, produkcji bloczków 
i kręgów betonowych oraz dachówek, które były ręcznie wytwarzane i ozdabiane. Od 2001 r. firma zajęła 
się produkcją asortymentu, który oferuje do dziś. Od 2015 r. przedsiębiorstwo nosi nazwę Stylbruk. 

Produkty
Kostka brukowa, galanteria betonowa, ogrodzenia betonowe.

Klienci
Branża budowlana, klienci indywidualni.

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.
Stora Enso to fiński koncern, który działa w branży papierniczej, opakowaniowej i drzewnej. Firma podkre-
śla, że korzysta w 100% z surowców, które nadają się do recyklingu. W Murowie spółka ma tartak, którego 
rozbudowa zakończyła się w 2016 r. Inwestycja, która kosztowała 28 mln EUR podniosła moce produkcyjne 
zakładu z 70 tys. m³ do 400 tys. m³.

Produkty
Tarcica, wyroby drewniane.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
FSC, PEFC.

Kontakt:
Wawrzyńcowice 12b,
47-370 Zielina
tel.: +48 77 466 78 36
e-mail: biuro@stylbruk.pl
www.stylbruk.pl

Kontakt:
ul. Wolności 4, 
46-030 Murów 
tel.: +48 77 408 53 00 
e-mail: office.murow@storaenso.com 
www.storaenso.com
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Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
Firma Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach działa na terenie Polski jako ge-
neralny dystrybutor kruszyw produkowanych przez kopalnie wchodzące w skład koncernu Basalt AG oraz 
produktów firmy Bornit. Specjalizuje się także w doradztwie produktowo-technologicznym, aby sprostać 
bardziej złożonym wymaganiom klientów.

Produkty
Kruszywa naturalne, masy bitumiczne, chemia budowlana.

Klienci
Branża budowlana.

Certyfikaty
PN-EN-12620, PN-EN 13450.

Kontakt:
ul. Kościelna 1, 
47-300 Krapkowice 
tel.: +48 77 402 10 00  
e-mail: skn@skn.pl 
www.skn.pl
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Velux Polska Sp. z o.o.
Velux to największy producent systemów okien dachowych na świecie. Siedziba koncernu znajduje się 
w Danii, zaś zakłady produkcyjne – w różnych krajach świata, w tym dwa w Polsce (w Gnieźnie i Namy-
słowie). Polskie zakłady zatrudniają łącznie ok. 1500 pracowników. Spełniają wysokie kryteria jakościowe, 
dbałości o środowisko, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Fabryka w Namysłowie została uruchomiona 
w 2003 r. Zakłady w Polsce są dużym eksporterem – ok. 75% produkcji trafia na rynki zagraniczne. 

Produkty
Okna dachowe do poddaszy, okna do płaskiego dachu.

Klienci
Branża budowlana, sieci handlowe.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, CE.

Kontakt:
ul. Oleśnicka 12, 
46-100 Namysłów 
tel.: +48 77 403 71 00 
e-mail: olesnicka@velux.com 
www.velux.pl
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Adamietz Sp. z o.o. Budownictwo

ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 463 00 65

e-mail: strzelce@adamietz.pl
www.adamietz.pl

Generalne wykonawstwo robót budow-
lanych, profile gięte na zimno, obróbki 
blacharskie, wynajem sprzętu

Alsecco Sp. z o.o. Okna

ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa
tel.: +48 77 435 52 33

e-mail: sekretariat@alsec.co
www.alsecco.net.pl

Okna PCV, drzwi zewnętrzne PCV, sto-
larka aluminiowa, produkty nietypowe

Aluprof S.A. Profile 
aluminiowe

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel.: +48 77 400 00 00

e-mail: opole@aluprof.eu, aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

Systemy okienno-drzwiowe, systemy 
fasadowe, systemy rolet zewnętrznych, 
systemy bram i krat, systemy moskitier 
aluminiowych

Arpanel Sp. z o.o. Płyty warstwowe

ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 463 00 55

e-mail: biuro@arpanel.pl
www.arpanel.pl

Płyty narożne, ścienne, dachowe, chłod-
nicze

Assa Abloy 
Mercor Doors Sp. z o.o.

Drzwi przeciw-
pożarowe

ul. Namysłowska 113, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 77 469 54 96

e-mail: mercordoors@assaabloy.com
www.mercordoors.com

Przeciwpożarowe drzwi stalowe i bez 
odporności ogniowej, przeciwpożarowe 
drzwi drewniane, stalowe konstrukcje 
profilowe, bramy przeciwpożarowe

Bazalt Gracze Sp. z o.o. Producent
 kruszyw

Gracze, 49-156 Niemodlin
tel.: +48 77 460 98 40

e-mail: bazalt@bazalt-gracze.pl
www.bazalt-gracze.pl

Produkcja steropianu, produkcja kru-
szyw bazaltowych, produkcja grysów, 
kamień łamany

BSSTC.PL Sp. z o.o. Oświetlenie 
przeszkodowe

ul. Sokolnicka 3, 49-120 Dąbrowa
tel.: +48 735 952 312
e-mail: biuro@bsstc.pl

www.bsstc.pl

Lampy oświetlenia przeszkodowego, 
systemy autostradowej łączności alar-
mowej, automatyka i systemy wizuali-
zacji

CB S.A. Materiały 
budowlane

ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice
tel.: +48 77 400 50 40

e-mail: sekretariat@cb.com.pl
www.cb.com.pl

Membrany dachowe, taśmy kalenicowe, 
siatka podtynkowa

Cementownia Odra S.A. Cement

ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole
tel.: +48 77 402 08 10

e-mail: odra@odrasa.com.pl
www.odrasa.com.pl

Cement luzem: cement portlandzki CEM 
I, CEM II, CEM III, cement hutniczy CEM 
III, cement murarski; Cement workowa-
ny: cement błyskawiczny, budowlany, 
specjalny, cement murarski

Cerpol-Kozłowice S.A. Pustaki

ul. Nowa 4, Kozłowice,
46-310 Gorzów Śląski
tel.: +48 34 359 30 67

e-mail: cerpol@cerpol.com.pl
www.cerpol.com.pl

Pustaki ceramiczne

Cerpol Sp. K. Parapety

ul. Szkolna 26,
46-060 Ligota Prószkowska k. Opola

tel.: +48 77 451 59 76 do 78
e-mail: parapety@cerpol.pl

www.parapetycerpol.pl

Parapety wewnętrzne z konglomeratu 
marmurowego, parapety zewnętrzne                 
z granitu

Chapel Parket Polska
Sp. z o.o.

Deski 
podłogowe

ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz
tel.: +48 77 485 49 57

e-mail: biuro@chapelparket.pl
www.chapelparket.pl

Dębowe deski, klepki podłogowe i kase-
tony lite oraz warstwowe, akcesoria oraz 
środki do pielęgnacji podłóg

Diversa Sp. z o.o. Akwaria

ul. Prężyńska 36, 48-200 Prudnik
tel.: +48 77 436 41 11

e-mail: biuro@diversa.info.pl
www.diversa.info.pl

Akwaria, terraria, szafki pod akwaria 
i terraria, oświetlenie LED do akwariów 
i terrariów

Eurosystem Polska
Sp. z o.o. Sp. K.

Materiały
budowlane

ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory
tel.: +48 77 427 13 60

e-mail: office@eurosystempolska.pl
www.eurosystempolska.com.pl

Membrany dachowe, akcesoria dacho-
we, izolacje budowlane
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Filplast Sp. z o.o. Okna i dzwi

ul. 3 Maja 33, 48-250 Głogówek
tel.: +48 77 406 98 00

e-mail: glogowek@filplast.pl
www.filplast.eu

Okna, drzwi, rolety, żaluzje, bramy gara-
żowe, systemy aluminiowe

Flaxpol Sp. z o.o. Płyty OSB

ul. Władysława Jagiełły 1, 46-200 Kluczbork
tel.: +48 77 414 41 48

e-mail: flaxpol.plyty@flaxpol.pl
www.flaxpol.pl

Odzież robocza, serwisowa, specjali-
styczna oraz środki ochrony BHP. Płyty 
budowlane: OSB, wiórowe, ze sklejki 
oraz laminowane, a także akcesoria me-
blowe

Furnika Sp. z o.o. Sp. K. Oświetlenie LED

ul. Przemysłowa 11, 48-200 Prudnik
tel.: +48 77 544 91 28
e-mail: info@furnika.pl

www.furnika.com.pl

Oświetlenie LED do kuchni, łazienek, 
 sypialni, salonów

Górażdże
Cement S.A.

Cement

Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże
tel.: +48 77 777 80 00

e-mail: gorazdze@gorazdze.pl
www.gorazdze.pl

Cementy workowane, zaprawy budow-
lane, cementy portlandzkie (CEM I), ce-
menty portlandzkie wieloskładnikowe 
(CEM II), cement hutniczy (CEM III), wie-
loskładniowy (CEM V)

Haba-Beton
Sp. z o.o.

Rury budowlane

Olszowa, ul. Niemiecka 1, 47-143 Ujazd
tel.: +48 77 405 69 00

e-mail: ujazd@haba-beton.com 
www.haba-beton.com

Rury żelbetowe i betonowe, rury do mi-
krotunelingu, systemy studni, zbiorniki 
na wodę, odwodnienie

Hongbo Clean Energy 
Europe Sp. z o.o.

Oświetlenie LED

ul. Północna 12a, 45-805 Opole
tel.: +48 77 446 53 10

e-mail: biuro@hongbo.eu
www.hongbo.eu

Oświetlenie ogrodowe, oświetlenie pa-
nelowe, oświetlenie miejskie, oświetle-
nie pasmowe, lampy solarne

Izobud Sp. z o.o. Papy

Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica
tel.: +48 77 461 52 87

e-mail: izobud@izobit.com.pl
www.izobit.com.pl

Papy, masy hydroizolacyjne, masy dys-
presyjne oraz asfaltowo-żywiczne

Izostal S.A. Rury stalowe

ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie
tel.: +48 77 405 65 00

e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl

Jednowarstwowe izolacje antykorozyj-
ne epoksydowe, trójwarstwowe izola-
cje antykorozyjne epoksydowo-kopo-
limerowo-polietylenowe, wewnętrzne 
powłoki rur stalowych, dystrybucja rur 
stalowych, profili stalowych, wyrobów 
hutniczych, armatury stalowej

JD Sp. z o.o. S.K. Materiały
budowlane

ul. Piastowska 3, 45-081 Opole
tel.: +48 77 441 98 01

e-mail: jdtrade@jdtrade.com.pl
www.jdtrade.com.pl

Dystrybucja cementu, popiołu, mikro-
-krzemionki, usługi laboratoryjno-tech-
nologiczne, transport

Kapica Sp. z o.o  Sp. K. Okna i dzwi

ul. Strzelecka 7, 47 -120 Zawadzkie
tel.: +48 77 462 23 70

e-mail: kapica@kapica.pl
www.kapica.pl

Drzwi i okna z PCV i drewna

Kolb Sp. z o.o. Konstrukcje
stalowe

ul. Kościuszki 3a, 47-110 Kolonowskie
tel.: +48 77 461 17 03

e-mail: info@kolb.pl
www.kolb.pl

Konstrukcje stalowe

Kopalnia Piasku 
Kotlarnia S.A.

Piasek

ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
tel.: +48 77 484 88 01

e-mail: market@kotlarnia.com.pl
www.kotlarnia.com.pl

Piasek suszony, żwir, piaski

Kronospan Sp. z o.o.
Zakłady

w Strzelcach Opolskich

Panele
drewniane

ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.:+ 48 77 400 45 00

e-mail: office.strzelce@kronospan.pl
www.kronospan.pl

Panele z drewna, produkty wykończe-
niowe, płyty: MDF, OSB, blaty

Lhoist S.A. Wapno

ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: +48 77 451 62 00

e-mail: lhoistpolska@lhoist.com
www.lhoist.pl

Wapno palone, wapno dolomitowe, hy-
drat, kamień wapienny, kruszywo wa-
pienne, kamień mielony, nawozy
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Łubniańskie Kominki 
Sp. z o.o.

Kominki

ul. Opolska 31, 46-024 Łubniany
tel.: +48 77 421 53 37

e-mail: kominki@kominki.net.pl
www.kominki.net.pl

Ręcznie rzeźbione kominki fasadowe, 
rekonstrukcja kominków zabytkowych, 
wkłady kominowe, piecyki

Majewski Fensterfabrik 
Sp. z o.o.

Okna i drzwi

ul. Saperska 9, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 54 66

e-mail: info@majewski-fensterfabrik.de
www.majewski-windows.eu

Okna, drzwi

Marmur Sławniowice 
Sp. z o.o.

Marmur

Sławniowice 103, 48-340 Głuchołazy
tel.: +48 77 439 80 18

e-mail:  handel@marmur-slawniowice.pl
 www.marmur-slawniowice.pl

Marmur szaroniebieski i złocisty

Mochnik Sp. z o.o. Sp. K. Szkło

ul. Składowa 6, 45-125 Opole
tel.: +48 77 423 28 00

e-mail: mochnik@mochnik.com.pl
www.mochnik.com.pl

Szkło emaliowane, hartowane, lamino-
wane, lakierowane, szlifowanie, grawe-
rowanie i hartowanie szkła, nakładanie 
sitodruku

Monier Braas Sp. z o.o. Dachówki

ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
tel.: +48 77 541 20 00

e-mail: info-braas@bmigroup.com
www.monier.pl

Dachówki betonowe, dachówki cera-
miczne, systemy solarne i inne

Norgips Sp. z o.o. Sp. K. Płyty 
gipsowe

ul. Norweska 1, 45-920 Opole
tel.: +48 22 369 63 00

e-mail: norgips@norgips.pl
www.norgips.pl

Płyty gipsowo-kartonowe, profile sys-
temowe, gips szpachlowy i klej gipsowy

Okpol Sp. z o.o. Okna

ul. Topolowa 24, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel.: +48 77 404 66 60
e-mail: okpol@okpol.pl

www.okpol.pl

Okna dachowe z PCV i drewna, okna do 
dachów płaskich, kołnierze uszczelnia-
jące do okien dachowych, wyłazy komi-
niarskie, schody strychowe

Oras Olesno Sp. z o.o. Armatura

ul. Leśna 2, 46-300 Olesno
tel.: + 48 34 350 92 00

e-mail: info.poland@oras.com
www.oras.com

Baterie domowe, zestawy natryskowe

Polbau Sp. z o.o. Budownictwo

ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole
tel.: +48 77 454 32 88

e-mail: marketing@polbau.pl
www.polbau.pl

Realizacja lub modernizacja obiektów 
budowlanych, w tym infrastruktury 
transportowej

POM Sp. z o.o. Konstrukcje
stalowe

ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice
tel.: +48 77 466 16 04

e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
www.pomkrapkowice.pl

Konstrukcje urządzeń i struktur przemy-
słowych

PoolsFactory Group 
Sp. z o.o.

Baseny

 ul. Powstańców Śląskich 22, 
49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 474 84 04

e-mail: info@poolsfactory.eu
www.basenyogrodowe24.com

Baseny, zadaszenia ogrodowe

PPHU Sati Granit

ul. Wrocławska 258,
45-960 Opole

tel.: +48 77 546 22 78
e-mail: biuro@pphu-sati.com  

www.pphu-sati.com

Parapety granitowe, schody granitowe, 
nagrobki, pomniki, płytki z granitu, blaty 
kuchenne, daszki płotowe, inne wyroby 
z kamienia

Pro-Vent Systemy 
wentylacji

ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Dąbrówka Górna
tel.: +48 77 440 44 98

e-mail: info@pro-vent.pl
www.pro-vent.pl

Rekuperatory z wymiennikiem przeciw-
prądowym, rekuperatory z pojedynczym 
wymiennikiem krzyżowym, rekupera-
tory z podwójnym wymiennikiem krzy-
żowym, rekuperatory basenowe, ste-
rowanie, płytowy gruntowy wymiennik 
ciepła, filtry elektro-jonizujące

Rekers Polska Sp. z o.o. 
Sp. K.

Wyroby
betonowe

ul. Irlandzka 3, 47-143 Olszowa
tel.: +48 32 721 21 18

e-mail: informacja@rekers.pl
www.rekers-beton.de

Ściany oporowe, klocki oporowe, bloki 
schodowe
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Remak S.A. Remonty
kotłów

ul. Zielonogórska 3, skrytka pocztowa 90, 
45-955 Opole

tel.: + 48 32 783 53 60
e-mail: remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

Wytwarzanie, montaż i remonty ko-
tłów wodnych i parowych, zbiorników 
ciśnieniowych i bezciśnieniowych  oraz 
rurociągów parowych, remonty, mo-
dernizacje, montaże kotłów parowych 
i wodnych, zbiorników ciśnieniowych 
i bezciśnieniowych, rurociągów paro-
wych, naprawy urządzeń ciśnieniowych

SBB Energy S.A. Remonty
kotłów

ul. Łowicka 1, 45-324 Opole
tel. +48 77 451 73 10

e-mail: biuro@sbbenergy.pl
www.sbbenergy.pl

Kompleksowy rozruch bloków energe-
tycznych, optymalizacja urządzeń oraz 
systemów energetycznych, wielobran-
żowe montaże i remonty w sektorze 
energetycznym oraz przemyśle, rozruch 
oraz optymalizacja stacji uzdatniania 
wody i oczyszczalni ścieków

Selt Sp. z o.o. Systemy prze-
ciwsłoneczne

ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole
      tel.: +48 77 400 21 00
        e-mail: selt@selt.com

www.selt.com

Żaluzje, markizy, zewnętrzne systemy 
przeciwsłoneczne, systemy dachowe

Siegenia Aubi Sp. z o.o. Okucia

ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork
tel.: +48 77 447 77 00

e-mail: info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

Okucia do okien i drzwi  przesuwnych, 
technika wietrzenia, automatyka

Skamol Polska Sp. z o.o. Izolacje

ul. Północna 18a,
45-839 Opole

tel.: +48 609 859 332
e-mail: pol@skamol.com

www.skamol.com

Bloczki silikatowe

Spot Light Sp. z o.o. Oświetlenie

ul. Nowe Osiedle 13d,
47-240 Bierawa

tel.: +48 77 487 70 00
e-mail: spotlight@spotlight.pl

www.spotlight.pl

Lampy sufitowe, lampy wiszące, oświe-
tlenie podłogowe, oświetlenie stołowe, 
kinkiety, oczka

Stegu Sp. z o.o. Kamienie 
dekoracyjne

ul. Dworcowa 8, 46-024 Jełowa
tel.: +48 77 421 12 24
e-mail: info@stegu.pl

www.stegu.pl

Kamień dekoracyjny, kamień elewacyj-
ny, płytki cegłopodobne, kamień natu-
ralny, akcesoria

Stora Enso Wood 
Products Sp. z o.o.

Drewno

ul. Wolności 4, 46-030 Murów
tel.: +48 77 408 53 00

e-mail: office.murow@storaenso.com
www.storaenso.com

Tarcica, wyroby drewniane

Stylbruk Sp. J. Kostka brukowa

Wawrzyńcowice 12b, 47-370 Zielina
tel.:+48 77 466 78 36

e-mail: biuro@stylbruk.pl
www.stylbruk.pl

Kostka brukowa, galanteria betonowa, 
ogrodzenia betonowe

Śląskie Kruszywa 
Naturalne Sp. z o.o.

Kruszywa

ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice
tel.: +48 77 402 10 00

e-mail: skn@skn.pl
www.skn.pl

Kruszywa naturalne, masy bitumiczne, 
chemia budowlana

Vasco Doors Sp. z o.o. Wyposażenie
wnętrz

ul. Karpacka 5, 48-303 Nysa
tel.: +48 77 433 30 28

e-mail: drzwi@drzwivasco.pl
www.drzwivasco.pl

Elementy wyposażenia wnętrz, produk-
ty dla branży meblarskiej

Velux Polska Sp. z o.o. Okna

ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów
tel.: +48 77 403 71 00

e-mail: olesnicka@velux.com
www.velux.pl

Okna dachowe do poddaszy, okna do 
płaskiego dachu

Vitroterm–Murów S.A. Szyby

ul. Wolności 33, 46-030 Murów
tel.: +48 77 427 03 00

e-mail: biuro@vitroterm.pl
www.vitroterm.pl

Szyby zespolone, szkło budowlane, 
szkło hartowane, obróbka szkła płaskie-
go, nanoszenie sitodruków na szkło

Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o.

Ceramika
budowlana

ul. Robotnicza 15, 48-370 Paczków
tel.: + 48 77 431 78 48

e-mail: biuro@wienerberger.com
www.wienerberger.pl

Produkcja pustaków ceramicznych
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Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 
tel.: +48 77 403 36 45-648 
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki:

• oficjalny partner PAIH - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
• miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie,
• ma największą na Opolszczyźnie bazę terenów inwestycyjnych,
• wyszukuje tereny inwestycyjne o specyficznych parametrach,
• udziela informacji o możliwościach finansowania inwestycji,
• przygotowuje analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego w regionie,
• udziela wsparcia w kontaktach z samorządami, właścicielami nieruchomości, dostawcami 

mediów technicznych oraz innymi inwestorami,
• organizuje wizyty na terenach inwestycyjnych,
• oferuje wsparcie po przeprowadzeniu inwestycji, prowadzi opiekę poinwestycyjną,
• oferuje systemowe wsparcie dla eksporterów,
• współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki we wszelkich sprawach związanych z inwestowaniem na Opolszczyźnie.

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 z dnia 22.10.2018 r. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 
Działanie 2.3 Wzmocnienie Otoczenia Biznesu 


