


“Zwycięska formuła, aby zbudować firmę 
będącą liderem: duża ambicja, zdolność 
ryzykowania, wytrwałość i poświęcenie 
wszystkich współpracowników”.

Marcegaglia jest grupą przemysłową 
liderem światowym w przetwarzaniu stali z 
5 milionami ton stali przerabianej rocznie.

Steno Marcegaglia, Founder (1930-2013) 



Grupa działa na całym świecie z 7.000 pracownikami, 
60 biurami handlowymi, 210 przedstawicielstwami 
handlowymi i 43 zakładami rozrzuconymi na łącznej 
powierzchni 6 milionów metrów kwadratowych, 
gdzie produkuje dziennie 5.500 kilometrów wyrobów 
ze stali nierdzewnej i węglowej dla ponad
15.000 klientów.

W roku 2012 obroty z działalności prowadzonej 
w branży stali i w innych branżach wyniosły ponad 
4 miliarda euro. 
Założona w roku 1959 i całkowicie kontrolowana 
przez rodzinę Marcegaglia, ma swoją kwaterę 
główną w Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).

Antonio Marcegaglia 
Chairman 
Chief Executive Officer

Emma Marcegaglia 
Vice Chairman
Chief Executive Officer 



the growth factor

Poprzez politykę ciągłych inwestycji  
w swoim łańcuchu produkcyjnym,  
Marcegaglia uczyniła ze 
stałego wzrostu swój cel.

“Marcegaglia ma dzisiaj cztery cele:
wzmocnić zaopatrzenie strukturalne, 
skupić działalność na biznesie stali, 
zwiększyć obecność międzynarodową, 
rozwinąć plan inwestycji, aby utrzymać 
stały wzrost”.

Antonio Marcegaglia 
Chairman 
Chief Executive Officer



Rezultaty uzyskane przez grupę w ostatnim 
dziesięcioleciu wykazują poziom wzrostu o wiele 
większy od wzrostu ekonomii wewnętrznej i 
globalnej. Formuła tego wzrostu łączy stałą 
re-inwestycje zysków z akuratną strategią 
polepszania sprawności czynników produkcyjnych.
W wyniku inwestycji prowadzonych na dużą skalę 
w zakładach produkcyjnych na całym świecie wzrosła 
produkcja rur ze stali węglowej, nierdzewnej 
i z blachy, co powinno przyczynić się do uzyskania 
w 2015 r. obrotów w wysokości prawie 
5 miliardów euro.

the growth factor

miliardy Euro 
obrotów (2015e)5,0

Turnover
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steel90%

product range

MARCEGAGLIA coil division

- kręgi trawione
- kręgi walcowane na zimno 
- kręgi ocynkowane ogniowo
- wyroby płaskie powlekane

MARCEGAGLIA
cold-drawn bar division 

- pręty ze stali węglowej ciągnione na zimno
- pręty stalowe cięte z blach do dalszej 
 obróbki mechanicznej ze stali automatowej

MARCEGAGLIA
stainless steel division 

- wyroby płaskie ze stali nierdzewnej
- rury spawane ze stali nierdzewnej
- wyroby długie ze stali nierdzewnej
- pręty ze stali nierdzewnej ciągnione 
 na zimno

MARCEGAGLIA strip division
MARCEGAGLIA sheet division
MARCEGAGLIA heavy plate division 

- taśmy i blachy czarne 
- taśmy i blachy trawione 
- taśmy i blachy walcowane na zimno
- taśmy i blachy ocynkowane ogniowo
- płaskowniki zwijane w kręgach
- blachy żeberkowe i łezkowe
- blachy grube  

MARCEGAGLIA tube division
MARCEGAGLIA cold-drawn tube division 

- rury spawane ze stali węglowej
- rury spawane, ciągnione na zimno
- rury do wymienników ciepła



steel90%

group structure

Plants:

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti

MARCEGAGLIA Albignasego

MARCEGAGLIA Boltiere

MARCEGAGLIA Casalmaggiore

MARCEGAGLIA Contino

MARCEGAGLIA Corsico

MARCEGAGLIA Dusino San Michele

MARCEGAGLIA Forlì

MARCEGAGLIA Lainate

MARCEGAGLIA Lomagna

MARCEGAGLIA Osteria Grande

MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro

MARCEGAGLIA Ravenna 

MARCEGAGLIA San Giorgio di Nogaro

MARCEGAGLIA Tezze sul Brenta

Sales offices:
 
MARCEGAGLIA coil division

MARCEGAGLIA strip division

MARCEGAGLIA sheet division

MARCEGAGLIA heavy plate division

MARCEGAGLIA tube division

MARCEGAGLIA cold-drawn tube division

MARCEGAGLIA cold-drawn bar division

MARCEGAGLIA stainless steel division

MARCEGAGLIA ETA division

MARCEGAGLIA TRISIDER division

Worldwide - Plants and sales offices:

MARCEGAGLIA CHINA Yangzhou

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva

MARCEGAGLIA POLAND Kluczbork

MARCEGAGLIA RU Vladimir

MARCEGAGLIA U.K. Dudley

MARCEGAGLIA USA Munhall

Worldwide - Sales offices:

MARCEGAGLIA BENELUX Antwerpen

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND
Düsseldorf

MARCEGAGLIA FRANCE Lyon

MARCEGAGLIA IBERICA Barcelona

MARCEGAGLIA INDIA Calcutta

MARCEGAGLIA MOSCOW

MARCEGAGLIA ROMANIA Cluj

Steel mills partnership
agreements:

BRE.M.A. Warmwalz Bremen



others10%

product range

BUILDING

Sprzęt budowlany
- rusztowania
- dźwigi budowlane
- szalunki i podpory
- budownictwo stoczniowe
- trybuny i podesty

Płyty warstwowe
- płyty izolacyjne
- blacha walcowana na  
 zimno i trapezowa

Izolowane płyty 
warstwowe do produkcji 
bram i drzwi 
segmentowych

Systemy fotogalwaniczne

Bariery ochronne

Systemy magazynowe

HOME PRODUCTS

Komponenty 
do produkcji urządzeń agd
- skraplacze
- parowniki
- pompy ciepła

Wyroby gospodarstwa 
domowego
- uchwyty metalowe

ENERGY

- produkcja energii ze  
 źródeł odnawialnych 

TOURISM

- sektor hotelu

OTHER ACTIVITIES

- środowisko
 bezpieczeństwo, jakość

- engineering

- finanse

REAL ESTATE 



others10%

group structure

home productsbuilding energy tourism other activities real estate
MARCEGAGLIA buildtech
Plants and sales offices:
Graffignana
Milano
Potenza
Pozzolo Formigaro
Taranto

MARCEGAGLIA POLAND
Plant and sales offices:
Praszka 

MARCEGAGLIA ROMA-
NIA
Plant and sales offices:
Timişoara

MARCEGAGLIA GULF
Sales offices:
Doha

MARCEGAGLIA PERù
Sales offices:
Lima

EUROENERGY GROUP
Lainate

ETA Cutro

ETA Manfredonia

APPIA ENERGY Massafra

ECOENERGIA
Massafra

CO.GE.AM Massafra

SOCIETà PROGETTO 
AMBIENTE
Bacino Bari Cinque
Bacino Lecce Due
Bacino Lecce Tre
Provincia di Lecce
Provincia di Foggia

ALBARELLA

CASTEL MONASTERO

Ex Arsenale LA 
MADDALENA

LE TONNARE

PUGNOCHIUSO

MADE HSE Mantova

ELET.CA Signa 

S.I.P.A.C Luxembourg

MARCEGAGLIA IRELAND 
Dublin

ALLU’S Pordenone

SIM Teramo 

SAZ Mantova

GABETTI Property Solutions 
Milano

IMAT 
Plant and sales offices:
Fontanafredda

MARCEGAGLIA 
DO BRASIL
Plant and sales offices:
Garuva

MARCEGAGLIA POLAND
Plant and sales offices:
Praszka 

OSKAR
Plants and sales offices:
Mezzolara di Budrio



Nadać stali kształt to znaczy rozwinąć 
złożony proces produkcyjny z dużą 
kompetencją, doświadczeniem 
i know-how.

unique personality



Strategiczna pozycja firmy Marcegaglia w 
ogólnoświatowej skali i szczególne charakterystyki 
własnego mix-u produkcyjnego są ściśle związane ze 
strukturą i organizacją całej grupy.

Firma Marcegaglia dokonuje ciągłych innowacji i 
wzmacnia swoje urządzenia, aby uzyskać produkt 
o coraz bardziej awangardowej zawartości 
technologicznej. 

Najważniejsze certyfikacje międzynarodowe procesu 
i produktu świadczą o staraniach jej zespołu 
techników i specjalistów odpowiedzialnych za 
jakość, pełniących stałą działalność badawczą we 
wszystkich sektorach.

unique personality



Marcegaglia zróżnicowała swoją produkcję, 
aby zaspokoić wymagania szerokiej ilości 
sektorów przemysłowych, zwiększając 
sprzedaż na rynkach międzynarodowych.

steel is everywhere
Production
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Ponad 15 tysięcy klientów na całym świecie wybiera 
gamę produkcyjną Marcegaglia, od dystrybucji 
do sektora budowlanego aż do najbardziej 
wyspecjalizowanych OEM. 

Jej klientela jest obsługiwana przez zróżnicowaną 
strukturę 250 jednostek handlowych, z obecnością 
włoskowatą na terytorium, zwróconą do zaspokojenia 
z maksymalną profesjonalnością każdego zamówienia.

Obroty w sektorze towarowym

Obroty na świecie  

Rolnictwo

Spożywczy

Urządzanie Wnętrz, Wyroby 
Gospodarstwa Domowego

Chemia, Petrochemia

Budownictwo, Elementy 
Konstrukcji Stalowych

Elektryczny Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego

Energia, Środowisko

Urządzenia i instalacje 
przemysłowe

Przemysł mechaniczny 

Środki transportu

Sport, Czas wolny  

Termomechanika, Hydraulika

Handel 

Inne 
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Włochy
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steel is everywhere

miliony ton przetworzonej stali 
(2015e)6,0



Sieć globalna umów partnerskich 
gwarantuje ciągłość w dostawach stali 
dla naszych procesów produkcyjnych.

at the source



Marcegaglia  należy do grona najważniejszych 
niezależnych producentów przemysłowych w sektorze 
stali, z dużą autonomią w zaopatrywaniu w surowce, 
maksymalną elastycznością w zarządzaniu zapasami i 
w polityce cen. 

Szereg międzynarodowych innowacyjnych 
partnerskich umów na skalę ogólnoświatową 
zapewnia ciągłość w dostawach wysokiej jakości stali. 

Poczynając od pierwszej powtórnej obróbki kręgów, 
kontrolowany łańcuch produkcyjny Marcegaglia 
rozwija się w najszerszej gamie na świecie.    

at the source



Siła firmy Marcegaglia leży w 
przetwarzaniu stali.
W zakładach produkcyjnych grupy 
na całym świecie realizuje się cykl 
kompletny pierwszego przetwarzania.

the flat universe



Zakład metalowo-hutniczy w Rawennie 
jest najważniejszym zespołem 
przemysłowym grupy. Wyposażony w 
największe centrum serwisowe w Europie, 
posługuje się licznymi urządzeniami 
o wysokiej technologii i wydajności 
produkcyjnej do wytrawiania, walcowania 
na zimno, cynkowania, wyżarzania, 
walcowania wygładzającego i wstępnego 
powlekania kręgów.
Marcegaglia Rawenna jest także centrum 
logistycznym i intermodalnym dla 
wszystkich działalności produkcyjnych 
i handlowych swojego łańcucha 
produkcyjnego, dzięki własnemu 
dokowi portowemu i wewnętrznej 
sieci połączeń kolejowych. W skład 
działalność pierwszego przetwarzania 
wchodzą wyroby z blachy grubej, do 
stosowania w sektorze budowlanym i  
infrastruktury, w ciężkich konstrukcjach 
stalowych i w urządzeniach i instalacjach 
przemysłowych.

1st
Najszersza na świecie 
gama produkcyjna

the flat universe



Od pierwszego przetwarzania, w zakresie 
własnego kontrolowanego łańcucha 
produkcyjnego, Marcegaglia uzyskuje 
najszerszą na świecie gamę półproduktów i 
wyrobów gotowych ze stali. 

all you need, in tubes



W swoich zakładach w Boltiere (pierwszy w 
Europie w produkcji ciągnienia rur precyzyjnych), 
w Forlì (największy na świecie w produkcji rur 
ze stali nierdzewnej), a także w Gazoldo degli 
Ippoliti i w Casalmaggiore (inne wyjątkowe centra 
wyspecjalizowane w produkcji rur ze szwem), 
Marcegaglia realizuje dzisiaj najszerszą światową 
gamę rur, kształtowników zimno-giętych i ciągnionych.
Unikalna gama zarówno dzięki materiałom, stali 
węglowych i nierdzewnych o jakości zgodnej z 
wymaganiami przeróżnych sektorów produkcyjnych, 
jak i dzięki różnorodności kształtów i grubości, od 
produktów standardowych aż do rozwiązań o wysokim 
stopniu personalizacji i wartości dodatkowej.

50 razy obroty ziemi, są 
to kilometry produktu 
przerabianego rocznie

all you need, in tubes



Pręty ciągnione ze stali węglowej i 
nierdzewnej uzupełniają gamę 
produktów długich Marcegaglia.

tough bars



Gama Marcegaglia prętów ciągnionych, 
okrągłych, kwadratowych, płaskich i 
sześciokątnych, znajduje swoje naturalne 
zastosowanie w sektorze mechanicznym 
i obrabiarek, w przemyśle 
samochodowym i konstrukcyjnym. 

tough bars



stainless steel growth

Marcegaglia jest jednym z największych, 
światowych producentów rur spawanych ze 
stali nierdzewnej, ze zdolnością produkcyjną 
na poziomie 400 tysięcy ton rocznie i 8 
zakładami w całym świecie. 



W ramach realizowanej strategii nieustannego 
inwestowania w linie produkcyjne, Marcegaglia 
dodała do dotychczasowych produktów ze stali 
nierdzewnej austenitycznej i ferrytycznej, takich 
jak rury spawane, pręty ciągnione, płaskowniki i 
kształtowniki zimnogięte, nową gamę produktów: 
blachy z kręgów walcowanych na ciepło i na zimno.

stainless steel growth



Rozwinięte kompetencje w sektorze 
konstrukcji pozwalają dzisiaj firmie 
Marcegaglia oferować gamę wyrobów 
gotowych o wysokiej wartości 
technologicznej.

steel building the world



Linia produktów ze stali do budownictwa cywilnego 
i przemysłowego, obejmuje gamę płyt izolacyjnych, 
blach trapezowych, kształtowników zimno-giętych 
i rur strukturalnych; wraz ze stalą do bezpiecznego 
konstruowania, z kompletnymi systemami do 
rusztowań, podpór i barier drogowych; a także 
świadczenie usług z zakresu logistyki, magazynowania 
i transportu bliskiego.

steel building the world



Świat komponentów do elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego i 
do wyrobów utrzymywania czystości w 
gospodarstwie domowym.

steel at home



W sektorze urządzeń chłodniczych i elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, Marcegaglia 
projektuje i produkuje komponenty do kondensacji i 
parowania, opracowane “na wymiar” do doskonałego 
zintegrowania z procesem produkcyjnym swoich 
klientów.

Marcegaglia jest ponadto dużym producentem 
na świecie metalowych uchwytów i kompletnych 
rozwiązań do mioteł, szczotek i od majsterkowania.

steel at home



Z doświadczenia w przetwarzaniu stali, 
Marcegaglia posiada kompetencje w 
rozwijaniu i zarządzaniu jakąkolwiek 
typologią urządzeń produkcyjnych. 

works in progress



Marcegaglia engineering opiera się na kadrze  
technicznej wyspecjalizowanej w utrwalonej 
działalności projektowania, realizacji, modernizacji, 
automatyki i informatyzacji urządzeń produkcyjnych 
dla sektora metalowo-hutniczego.

150 zatrudnieni inżynierowie 
i wyspecjalizowani 
technicy

works in progress



building with energy

Aby wspierać wartość swoich działalności 
przemysłowych i dostarczyć solidne podstawy 
do swojego rozwoju, Marcegaglia zróżnicowała 
swoją obecność także w sektorze produkcji 
energetycznej z produkcją elektryczności począwszy 
od źródeł odnawialnych i z produkcją technologii 
fotowoltaicznej.



first class relax

Marcegaglia tourism działa na rynku turystyki 
i zarządzania hotelami i nieruchomościami 
z wyspą Albarella, położoną na Weneckiej lagunie; 
z wioską wakacyjną w Pugnochiuso, 
na wybrzeżu półwyspu Gargano; i z wioską wakacyjną 
“Le Tonnare” w Stintino, w północnej Sardynii.

Le Tonnare

Isola di Albarella

Castel Monastero

Ex Arsenale
La  Maddalena

Pugnochiuso



Headquarters

worldwide presence

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16

46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 - fax +39 . 0376 685 600

www.marcegaglia.com

6,000,000 sqm manufacturing 
areas

Antwerpen Bremen

Munhall

Garuva

Dublin

Dudley

Lyon

Barcelona

Doha

Cluj

Moscow
Praszka

Kluczbork

Yangzhou

Timişoara

Calcutta

Lima

Vladimir

Düsseldorf



via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com


