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Jesteśmy firmą, która od roku 1996 buduje swoją mar-
kę i pozytywny wizerunek na rynku. Od początku istnie-
nia nasza działalność skupiona jest na dystrybucji wy-
robów hutniczych wykonanych ze stali nierdzewnych, 
kwasoodpornych, żaroodpornych i aluminium. MTL Dom 
Stali Nierdzewnej należy obecnie do grupy największych 
niezależnych, opartych w pełni na polskim kapitale, dys-
trybutorów wyrobów hutniczych w Polsce. Dzięki naszej 
pracy i kompleksowemu podejściu do każdego zlecenia 
zdobyliśmy zaufanie klientów i cieszymy się dobrą opi-
nią na rynku. O naszej renomie świadczyć może prawie 
4-krotny wzrost obrotów na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pozwo-
liło nam na stworzenie optymalnej oferty dopasowanej 
do oczekiwań odbiorców. Na powierzchni ponad 7000 m2 
znajdziecie Państwo skład magazynowy przygotowany 
do obsługi klientów z różnych branż. Wyroby składowa-
ne w magazynach w Toruniu i Chorzowie pochodzą tyl-
ko od sprawdzonych i uznanych producentów, takich jak 
Acerinox, Aperam, Outokumpu, Marcegaglia, Impexmetal 
czy Hydro Aluminium. W obu naszych magazynach do-
stępnych jest ponad 1,5 tysiąca pozycji, takich jak blachy 
(gładkie, ryflowane), pręty, kształtowniki, rury spawane 
i bezszwowe oraz armatura w różnych wykończeniach 
powierzchni i gatunkach począwszy od podstawowych 
gatunków nierdzewnych, przez austenityczne i stale ża-
roodporne na stalach typu duplex i superduplex kończąc. 

Nasze atuty:
 indywidualne podejście 

do klienta 
 realizacja skomplikowanych 

i nietypowych zamówień
 krótkie terminy realizacji 
 szybki transport na terenie 

całego kraju
 rynkowe ceny 
 większość towarów 

dostępna ze składu

O firmie

W swojej ofercie posiadamy także produkty z aluminium, 
ze szlachetnej stali nierdzewnej, blachy barwione i deko-
racyjne oraz polerowane na tzw. super lustro.

Naszym podstawowym atutem jest indywidualne po-
dejście do każdego zamówienia. Podejmujemy się reali-
zacji nietypowych, skomplikowanych i wymagających za-
mówień tak, aby klient, który przyjdzie do naszego Domu 
Stali Nierdzewnej otrzymał dokładnie to, czego szuka 
i czego oczekuje. Ponadto, jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym odbiorcom, krótkie terminy realizacji zamówień, 
szybki transport na terenie całego kraju oraz dodatkowe 
usługi, takie jak m.in. zabezpieczanie powierzchni blach 
folią ochronną czy cięcie wyrobów długich. Co ważne  
– wszystko to w przystępnych, rynkowych cenach.

Priorytetem dla nas jako partnera biznesowego jest 
zadowolenie naszego klienta. Dlatego pragniemy za-
pewnić wszystkim naszym kontrahentom profesjonal-
ną opiekę, doradztwo i poczucie komfortu w obsłudze 
od pierwszego kontaktu. Robimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby MTL Dom Stali nierdzewnej dawał naszym 
klientom to, co można znaleźć w każdym prawdziwym 
domu – zrozumienie, opiekę i pewność, a wszystko 
to w przyjemnej atmosferze.

Jesteśmy firmą od lat docenianą przez naszych partne-
rów biznesowych i wielokrotnie wyróżnianą w różnorod-
nych rankingach ogólnopolskich i lokalnych, jak np. Gazele 
Biznesu czy Diamenty Miesięcznika Forbes.

o firmie
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Stal nierdzewna

BLACHY ZIMNOWALCOWANE

 Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016, 1.4512, 1.4509, 1.4003 
 Grubość blach od 0,3 mm do 8 mm
 Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 2000 × 6000 mm 
 Blachy cięte na niestandardowe wymiary, również formatki
 Szlify jedno- i dwustronne (ziarno 80-400), scotch brite
 Wykończenia 2B, BA, super poler (również dwustronnie)
 Blachy wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 9445-2

BLACHY GORĄCOWALCOWANE

 Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016
 Grubość blach od 0,3 mm do 150 mm
 Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 2000 × 6000 mm, również szerokość 2500 i 3000 mm
 Blachy cięte na niestandardowe wymiary plazmą, wodą, laserem
 Szlify jedno- i dwustronne, ziarno 80-400, również z potwierdzeniem konkretnej chropowatości (Ra) oraz 

super poler do grubości 15 mm
 Wykończenia 1D i 2E
 Blachy wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 10029

BLACHY RYFLOWANE

 Gatunki: 1.4301, 1.4404
 Grubość blach od 3 mm do 10 mm
 Wymiary arkusza od 1000 × 2000 do 1500 × 3000 mm, również cięte na niestandardowy wymiar
 Blachy wykonane zgodnie z normą DIN 59220

KRĘGI I TAŚMY ZIMNOWALCOWANE

 Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4016, 1.4512, 1.4509, 1.4003, 1.4310
 Grubość od 0,3 mm do 3 mm (taśmy), kręgi do 6 mm
 Taśmy precyzyjne (grubość od 0,06 mm)
 Wykończenie 2B, BA, szlif
 Kręgi wykonane zgodnie z normą PN-EN 10088-2, PN-EN ISO 9445-1, PN-EN ISO 9445-2 

sTal NierdzewNa

BLACHY OZDOBNE

 Wzory: len, skóra, romb, 5WL i inne
 Blachy perforowane (perforacja okrągła i kwadratowa)
 Barwione na różne kolory (np. złoto, brąz, czarny), możliwe w kombinacjach z różnymi rodzajami szlifu 

i powłoką Antifinger print

INNE

 1.4539, 1.4547, 1.4318, 1.4000, 1.4306, 1.4432, 1.4435, 1.4436
 Duplex (1.4462), Lean duplex (1.4162, 1.4362), Super duplex (1.4410)
 Żaroodporne 1.4828, 1.4841, 1.4845, 1.4835, H25T, H13JS
 Stopy tytanu
 Stopy niklu, gatunki specjalne (np. alloy c-276, c-22, alloy 800 h)
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Stal nierdzewna

RURY SPAWANE

 Gatunki 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
 Zakres referencyjny średnic: od 6 do 508 mm, inne średnice na zamówienie
 Wykończenie: szczotkowane, szlifowane, polerowane
 Standardowa długość rur – 6 m, inne wymiary dostępne na zamówienie
 Rury wykonane zgodnie z normą EN 10217-7 (instalacyjne), EN 10296-2 (konstrukcyjne) i EN 10357 

(spożywcze), inne rodzaje dostępne na zamówienie

PROFILE ZAMKNIĘTE

 Gatunki 1.4301, 1.4404, 1.4571
 Profile kwadratowe i prostokątne
 Zakres referencyjny od 10 × 10 × 1 mm do 150 × 150 × 5 mm
 Wymiary powyżej 150 × 150 × 5 mm oraz profile prostokątne dostępne na zamówienie
 Standardowa długość profili – 6 m, inne długości dostępne na zamówienie

PRĘTY OKRĄGŁE

 Gatunki 1.4301, 1.4305, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4418, 1.4462, 1.4021, 1.4028, 1.4034, 
1.4057, 1.4828, 1.4841, 1.4122

 Standardowe średnice od 3 do 300 mm, pozostałe średnice dostępne na zamówienie
 Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278), gorącowalcowane (zgodnie z normą EN 10060), kute
 Długość typowa: od 3 do 6 m, pozostałe długości na zamówienie

PRĘTY KWADRATOWE

 Gatunki: 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571
 Zakres referencyjny od 4 do 100 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
 Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
 Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278), gorącowalcowane (wykonane zgodnie z normą 

EN 10059)

PRĘTY SZEŚCIOKĄTNE

 Gatunki: 1.4301, 1.4305, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
 Wymiary standardowe od 7 do 65 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
 Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
 Wykonanie: zimnociągnione (zgodnie z normą EN 10278)
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PŁASKOWNIKI

 Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4828, 1.4841
 Wymiary typowe od 20 × 3 mm do 100 × 10 mm, inne wymiary dostępne na zamówienie
 Standardowe długości: od 3 do 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
 Wykonanie: cięte, walcowane, zimnociągnione

KSZTAŁTOWNIKI

 Różne rodzaje: ceowniki, teowniki, dwuteowniki
 Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571
 Standardowe długości: 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
 Wykonanie: gorącowalcowane oraz spawane
 Ceowniki gięte – dostępne na zamówienie

ARMATURA

 Różne rodzaje: kołnierze (płaskie, zaślepiające, szyjkowe), kolana (ze szwem, bezszwowe), redukcje, trójniki
 Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4462
 Armatura dopasowana wymiarami do rur, zgodnie z normami 

RURY BEZSZWOWE

 Gatunki: 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4841
 Zakres referencyjny średnic: od 6 do 273 mm, inne średnice dostępne na zamówienie
 Wykończenie: wytrawiane, pozostałe rodzaje wykończenia na zamówienie
 Standardowa długość rur od 4 do 7 m, inne wymiary dostępne na zamówienie
 Rury wykonane zgodnie z normą EN 10216-5 oraz EN 10305-1

KĄTOWNIKI

 Gatunki: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
 Wymiary standardowe:  od 20 × 20 × 3 mm do 100 × 100 × 10 mm 
 Kątowniki nierównoramienne i gięte z blachy - dostępne na zamówienie
 Standardowe długości: 6 m, pozostałe dostępne na zamówienie
 Wykonanie: gorącowalcowane (zgodnie z normą EN 10056)

Stal nierdzewna
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Stal barwiona / dekoracyjna

Jesteśmy oficjalnym partnerem biznesowym niemieckiej firmy DESIGNFACTORy GmbH, wiodącego producenta pro-
duktów z nierdzewnej stali szlachetnej – dekoracyjnej i barwionej. Oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi, 
w szczególności:

 polerowanie blach oraz wyrobów długich (pręty okrągłe, płaskowniki, rury okrągłe) na połysk typu Mirror Face oraz 
yacht; powierzchnia zyskuje jednolity i bezkierunkowy połysk lub stopień odbicia i blask, dzięki czemu można porów-
nać ją do szklanego zwierciadła; obie powierzchnie spełniają najwyższe standardy jakościowe; 

 obróbka strumieniowa – kuleczki szklane i ceramiczne, szlachetny korund, granulat szklany (szeroki wybór grubości ziaren);

 blachy ze stali szlachetnej barwionej – barwienie na różnorodnych powierzchniach, charakteryzują się wyjątkowo 
wysoką odpornością na korozję, a kolory są wyjątkowo trwałe i równomierne na całej powierzchni;

 szlifowanie / szczotkowanie – różne stopnie uziarnienia grubości szlifu i możliwości ułożenia linii szlifu;

 blachy z powierzchnią Antifingerprint – specjalną powłoką chroniącą przed odciskami palców i zabrudzeniem, 
odporną na promieniowanie UV i zniekształcenia;

 formowanie blach 3-D.

sTal BarwioNa / deKoraCYJNa
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Aluminium

BLACHY GŁADKIE

 Gatunki 1050A, 5754, pozostałe gatunki na zamówienie
 Grubość blach od 0,8 do 10 mm
 Standardowe wymiary arkusza 1000 × 2000, 1250 × 2500 oraz 1500 × 3000 mm
 Wykończenia – w stanie utwardzenia H14, H24, H111, H22
 Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i wykończenia – dostępne na zamówienie

KĄTOWNIKI / KSZTAŁTOWNIKI / PŁASKOWNIKI

 Gatunki standardowe: 6060, 6082, 2007, 2017
 Standardowa długość 6 m
 Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie

PRĘTY

 Okrągłe, kwadratowe, sześciokątne
 Gatunki standardowe: 2007, 6060, 6082, 7075
 Standardowa średnica od 10 do 250 mm
 Standardowa długość 3 m
 Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie

RURY

 Okrągłe, kwadratowe, prostokątne
 Gatunki standardowe: 2007, 7020, 6060, 6082, 7075,
 Standardowa długość 6 m
 Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary i gatunki dostępne na zamówienie

BLACHY RYFLOWANE

 Gatunki 1050A, 5754
 Grubość blach od 2 do 5 mm
 Standardowe wymiary arkusza 1000 × 2000, 1250 × 2500 oraz 1500 × 3000 mm
 Wykończenia – w stanie utwardzenia H244, H114
 Wzory standardowe: quintett
 Wszelkie niestandardowe grubości, wymiary, wykończenia – dostępne na zamówienie

alumiNium



MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski sp.j. 
ul. Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń

NIP: 8791030934, mtl@mtl.com.pl

mtl.com.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 56 306 70 71 fax +48 56 658 60 56

tel. +48 22 506 50 88 fax +48 22 614 03 89

tel. +48 32 506 50 88 fax +48 32 219 79 18

dok@mtl.com.pl

DZIAŁ EKSPORTU

tel. +48 56 658 60 36 export@mtl.com.pl

tel. +48 56 658 60 65

MAGAZYN TORUŃ

ul. Chrzanowskiego 29, 87-100 Toruń

MAGAZYN CHORZÓW

ul. Kurta Aldera 44 (dawna Józefa Maronia)
41-506 Chorzów

CENTRALA

tel. + 48 56 658 60 49, 56 658 60 46
mtl@mtl.com.pl

Dom Stali Nierdzewnej


