
Największy na świecie  
dostawca rozwiązań kablowych.
Najnowocześniejsze produkty kablowe dostępne z naszego 
magazynu w Polsce.



ŁĄCZYMY ŚWIAT. 
TERAZ I W 
PRZYSZŁOŚCI.

LAT DOŚWIADCZENIA
140

OŚRODKÓW 
BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH 
NA CAŁYM 
ŚWIECIE

25

Prysmian Group jest światowym  
liderem w branży kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych 
oraz do systemów przemysłowych.

Dzięki 140-letniemu doświadczeniu 
Grupa ma silną pozycję na rynkach 
zaawansowanych technologii i  
oferuje najszerszy możliwy zakres 
produktów, usług, technologii i 
rozwiązań technicznych.
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Specjalizujemy się w podziemnych  
i podmorskich kablach i systemach 
do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, 
kablach specjalnych do zastosowań w wielu 
różnych gałęziach przemysłu, oraz kablach 
średniego i niskiego napięcia dla budownictwa  
i infrastruktury. 

W branży telekomunikacyjnej Grupa jest 
największym na świecie dostawcą najwyższej 
klasy kabli i akcesoriów do transmisji audio, 
wideo i danych, oferując kompleksowy asorty-
ment światłowodów, kabli światłowodowych i 
miedzianych oraz osprzętu światłowodowego. 

Podejmujemy odpowiedzialność za  
środowisko naturalne w naszych procesach  
produkcyjnych, stawiamy na ochronę  
globalnego środowiska oraz odpowiedzialne 
zarządzanie relacjami ze społecznościami 
lokalnymi, w których pracujemy. 

Innowacyjność znaczy dla nas spełnianie 
potrzeb naszych klientów i społeczności 
poprzez zrozumienie ich motywacji w biznesie 
równie szybko jak oni. Aby to osiągnąć, nasz 
zespół ponad 900 specjalistów ds. badań i 
rozwoju nieustannie patrzy w przyszłość, 
przewidując i rozpoznając pojawiające się 
trendy w każdej z naszych branż i sektorów. 
Działając w oparciu o wiedzę z 25 ośrodków 
badawczo-rozwojowych na całym świecie, 
jesteśmy stale blisko naszych klientów na  
ich lokalnych rynkach.
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Prysmian Group,  
Polska
Globalnie znaczy lokalnie

Nasze produkty znajdziesz wszędzie – od 
najgłębszych oceanów i kopalń po najdalsze 
satelity orbitujące wokół Ziemi w przestrzeni 
kosmicznej.  Prysmian Polska jest dumną 
częścią największego na świecie dostawcy 
kabli, Prysmian Group.

Jednak niezależnie od tego, jak potężna jest 
nasza organizacja, działamy i rozwijamy się 
dzięki Wam, naszym lokalnym klientom i 
partnerom biznesowym. Aby oferować  
rozwiązania dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klientów, stawiamy na zrozumienie 
lokalnych warunków oraz ich szczególnych 
potrzeb. Dlatego uważamy, że tak ważna 
jest obecność w Polsce, przy jednoczesnym 
wsparciu potencjału, jakim dysponuje  
globalna Grupa. Dzięki takiemu podejściu 
do biznesu staliśmy się największym  
na świecie producentem bezpiecznych  
i niezawodnych kabli dla przemysłu  
energetycznego i telekomunikacyjnego.

Jedna firma, trzy marki

Marka korporacyjna opiera się na trzech  
odrębnych markach handlowych, które  
obejmują nasze produkty i rozwiązania:  
Prysmian, Draka i General Cable.  
Jako trzy z najsilniejszych marek na  
rynku światowym, oferują one wysoko  
komplementarne produkty i usługi.
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ENERGETYKA ORAZ DYSTRYBUCJA 
ELEKTRO-TECHNICZNA
Dostarczamy kompleksową ofertę najlepszych pro-
duktów i akcesoriów dla projektów budowlanych i 
infrastrukturalnych, zapewniając przy tym wszech-
stronność, najwyższe standardy bezpieczeństwa, 
spełnienie wymagań dyrektywy CPR oraz obniżenie 
całkowitego kosztu inwestycji. Prysmian Group Polska  
to dedykowany partner mający dostęp do fabryk  
Prysmian Group zlokalizowanych w całej Europie,  
oferujący krótkie terminy realizacji zamówień oraz 
najszerszą na rynku ofertę najwyższej klasy kabli. 
Dzięki naszemu nieustannemu zaangażowaniu w  
rozwój i jakość, nasi klienci i partnerzy biznesowi 
mogą wyróżniać się na rynku, zapewniając sobie  
zrównoważony rozwój i rentowność w przyszłości,  
jednocześnie oferując korzyści swoim odbiorcom.

Nasze szeroka oferta obejmuje: 

• Kable do instalacji niskiego napięcia

• Kable do instalacji średniego napięcia

• Kable do instalacji wysokiego i bardzo  
wysokiego napięcia

• Kable o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach, 
zaprojektowane według specyfikacji klienta i  
dostosowane do projektów specjalnych

TELEKOMUNIKACJA
Grupa Prysmian jest jednym z największych producentów 
kabli telekomunikacyjnych dostarczającym kable i  
rozwiązania światłowodowe na całym świecie. Nasza 
zaawansowana technologia i innowacje w zakresie 
instalacji szerokopasmowych stwarzają możliwości 
rozwoju, połączeń i poprawy warunków życia i pracy  
w każdym miejscu. Wszystkie nasze technologie 
optyczne, włókna i kable światłowodowe zostały 
zaprojektowane, opracowane, wyprodukowane i  
przetestowane tak, aby sprawdzić się w najtrudniej-
szych warunkach pracy. W połączeniu z osprzętem 
światłowodowym dostosowanym do indywidualnych 
potrzeb klienta, stanowią one kompletną gamę  
rozwiązań spełniających konkretne wymagania. 

W naszym magazynie i ofercie dostępne są: 

• Mikrokable

• Kable podwieszane

• Kable kanałowe

• Kable FlexTube®

• Kable hybrydowe

• Osprzęt światłowodowy
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Dostępność z magazynu 
W naszym magazynie, zlokalizowanym w centralnej 
Polsce, dysponujemy dużą powierzchnią składowania 
na wolnym powietrzu 6.800 m² oraz halą o powierzchni 
3.620 m², dzięki czemu możemy przechowywać 
ogromną liczbę bębnów kablowych oraz zapewnić 
zaawansowane wsparcie logistyczne.

Gwarantujemy wysoką dostępność i krótkie terminy 
realizacji dostaw większości standardowych produktów. 
Co ważne, nasz zaangażowany i kompetentny zespół 
sprosta najbardziej wymagającym wymaganiom i 
zapewnia naszym klientom najwyższej jakości  
wsparcie logistyczne i techniczne.

Usługi

Lokalny zapas magazynowy 
Standardowe produkty dostępne od ręki.

Konfekcjonowanie 
Usprawnij swój projekt, zamawiając kable docięte  
na długość, aby oszczędzać czas i pieniądze.

Obsługa klienta
Otrzymasz wszystkie informacje dotyczące  
składanego zamówienia i omówisz swój projekt  
z naszym lokalnym zespołem w języku polskim.

Niezawodny transport
Współpracujemy tylko z rzetelnymi firmami spedy-
cyjnymi, aby zapewnić sprawną i niezawodną dostawę.

Szybkie dostawy
Dzięki lokalizacji w centralnej Polsce możemy szybko  
i łatwo dostarczać produkty.

Gdzie nas szukać?
Lokalizacja w centralnej Polsce,  
ul. Sąsiedzka 1g, 05-806 Sokołów.  
W pobliżu dróg ekspresowych S7 i S8.

PRYSMIAN GROUP



Centralny punkt 
logistyczny
Nasz magazyn zlokalizowany w okolicach Warszawy  
stanowi centrum logistyczne Prysmian Group dla 
obsługi polskich klientów. Aby usprawnić działania  
i zapewnić najlepszą obsługę na rynku, magazyn 
aktywnie koordynuje swoje działania, z zakładami  
oraz biurami zlokalizowanymi w całej Europie  
Środkowo-Wschodniej, w tym w Niemczech, Austrii, 
Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii.
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