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Marcegaglia is a worldwide leading indus-
trial group in the steel processing sector, 
with a yearly output of 5 million tons. 
With a specific know-how in the building 
and construction sector, Marcegaglia has 
entered the market directly, engineering 
and manufacturing technologically ad-
vanced finished products and complete 
solutions.

Grupa przemysłowa Marcegaglia to świa-
towy lider w przetwórstwie stali. 
Roczna produkcja koncernu wynosi 5 
miliona ton.
Fachowa wiedza i doświadczenie zdobyte 
w branży budowlanej pozwalają dziś fir-
mie Marcegaglia zaprezentować na rynku 
szeroki wachlarz zaawansowanych tech-
nologicznie produktów gotowych oraz 
rozwiązań całościowych.
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-	Carbon Steel Flats

-	Carbon Steel Tubes

-	Cold-Drawn Bars

-	Stainless Steel

-	Technical Specifications

wyroby stalowe

- Wyroby płaskie ze stali  
 węglowej

- Rury ze stali węglowej

- Pręty ciągnione na zimno

- Wyroby ze stali nierdzewnej

- Parametry techniczne

Insulating panels
-	 Insulating	panels	for	roof
	 and	wall	(polyurethane
	 and	rock	wool)
-	Sound	insulating	panels

Trapezoidal corrugated sheets

Cold formed sections

płyty warstwowe

Płyty warstwowe
-	Płyty	warstwowe	dachowe,		 	
	 ścienne	(z	poliuretanem	i		 	
	 wełną	mineralną	)
-	Płyty	izolacyjne	dźwiękochłonne

Blachy trapezowe

Kształtowniki formowane 
na zimno 

- Photovoltaic insulated panels

- Photovoltaic corrugated   
 sheets

- Turnkey solutions

systemy 
fotowoltaiczne

- Płyty izolacyjne 
 fotowoltaiczne

- Blacha fałdowa 
 fotowoltaiczna

- Rozwiązania “pod klucz”

płyty warstwowe 
do bram 
segmentowych 

product range

steel metal building
envelope

photovoltaic
systems

insulated panels
for sectional 
doors
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- Scaffolding	systems
-	Temporary	structures
-	Electromechanical	lifting
	 equipment
-	Shoring	systems
-	Prefabricated	formworks
-	Enclosures
-	Naval	construction	systems

sprzęt 
budowlany 

-	Rusztowania
-	Konstrukcje	tymczasowe
-	Elektromechaniczne	urządzenia		
	 dźwigowe	
-	Rusztowania	podporowe
-	Deskowanie	prefabrykowane	
-	Ogrodzenia	tymczasowe	
-	Systemy	dla	budownictwa		 	
	 okrętowego	

-	Single	sided	guardrails
-	Guardrails	for	bridge
-	Central	reserve	guardrails
-	Special	components

bariery ochronne

-	Bariery	jednostronne
-	Bariery	ochronne	pomostowe	
-	Bariery	drogowe	środkowe
-	Części	składowe	specjalne

Storage systems and logistics
-	Self-supporting	warehouse
-	Automated	warehouse
-	Compactable	warehouse
-	Pallet	rack	shelving
-	Drive-in	shelving
-	Dynamic	system	on	rolls
-	Heavy	shelving
-	Light	shelving
-	Heavy	duty	cantilever
-	Light	duty	cantilever
-	High	load	capacity	
	 shelving	kit	Errex®

-	Light	shelving	kit	Leo®	

systemy
magazynowe

Systemy składowania 
i logistyczne
-	Magazyn	samonośny	
-	Magazyn	automatyczny
-	Magazyn	skondensowany	
-	Regały	paletowe	
-	Corlety
-	Dynamiczne	systemy	rolkowe	
-	Regały	z	podestami
-	Cantilever	ciężki
-	Cantilever	lekki
-	Errex®	regał	w	zestawie
-	Leo®	egał,	lekki,	w	zestawie

-	Grandstands
-	Stadiums
-	Large	span	roofing	systems

urządzenia 
sportowe 
i sceniczne
-	Trybuny	prefabrykowane
-	Stałe	urządzenia	sportowe
-	Pokrycia	przestrzenne	
	 o	dużej	rozpiętości	

construction 
equipment

guardrailsstorage systemssports and
entertainment
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we give shape to steel

After first transformation, 
within its controlled value 
chain Marcegaglia 
develops the world’s 
widest range of steel 
semi-products and 
finished goods.

Począwszy 
od wstępnego 
przetworzenia surowca 
Marcegaglia realizuje 
wszystkie etapy procesu 
wytwarzania swoich 
wyrobów. Firma oferuje 
największy w świecie 
wybór półproduktów 
oraz wyrobów 
gotowych ze stali.
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Building with steel means excellence. Mechanical properties, aes-
thetic values and durability: steel is the environment-friendly ma-
terial of choice for contemporary architecture. 
Carbon and stainless steel flat and long products by Marcegaglia 
provide solutions for certified quality structures as well as finish-
ing details for the building industry. 

Budować ze stali to wybrać doskonałość. Właściwości mecha-
niczne, estetyka, trwałość, uwzględnienie wymagań ochrony 
środowiska to wartości, dzięki którym stal to idealny surowiec 
dla współczesnych rozwiązań architektonicznych. 
Wyroby z blachy ze stali węglowej i nierdzewnej produkcji fir-
my Marcegaglia są doskonałym materiałem do produkcji kon-
strukcji i elementów wykończeniowych, których wysoką jakość 
potwierdzają certyfikaty.
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Cost-efficiency,
durability, flexibility:
steel is the answer for 
residential and industrial 
construction. 
Discover our range of 
insulating panels and
corrugated sheets.

Trwałość, optymalny 
koszt i wszechstronność 
zastosowań. 
Stal to propozycja 
spełniająca współczesne 
wymogi budownictwa 
cywilnego 
i przemysłowego. 
Odkryj bogaty wybór 
izolowanych płyt 
warstwowych i blach 
trapezowych produkcji 
firmy Marcegaglia.

steel building the world
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Pre-painted steel with guaranteed coat-
ing materials, but also stainless steel, alu-
minium, copper.
Marcegaglia product range include cor-
rugated sheets for wall and roof, also 
collaborating, self-supporting large span 
roofing, insulating panels with poly-
urethane and rock wool insulation for 
wall and roof, high-thickness panels for 
cold rooms and sound insulating panels. 

Stal wstępnie pokryta podkładem długo 
zachowująca wysoką jakość, ale również 
stal nierdzewna, aluminium, miedź.
Firma Marcegaglia oferuje klientom bo-
gaty asortyment pojedynczych blach tra-
pezowych do pokryć dachowych i ścian, 
blach trapezowych do stropów zespolo-
nych, pokrycia dachowe samonośne do 
konstrukcji o dużych rozpiętościach, płyty 
warstwowe dachowe i ścienne z rdzeniem 
poliuretanowym lub z wełny mineral-
nej, płyty z grubym rdzeniem do komór 
chłodniczych oraz płyty dźwiękochłonne.
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Special coatings 
for wall panels and a new 
range of sectional door 
panels are engineered 
by Marcegaglia for 
residential architecture. 

Specjalne powłoki do płyt 
warstwowych ściennych 
i szeroki wybór paneli 
do bram segmentowych 
to zaawansowane 
technicznie produkty 
firmy Marcegaglia 
przeznaczone 
dla budownictwa 
mieszkaniowego.

the house of steel
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Marcegaglia’s experience as a leader in the production of insu-
lated building panels has led to its line of industrial and resi-
dential sectional door panels.
Made from galvanized and prepainted guaranteed quality steel, 
panels are also available with plastic surface coatings for a wide 
range of architectural finishes.

Doświadczenie pracowników firmy Marcegaglia, lidera jeśli 
chodzi o produkcję płyt warstwowych dla  sektora budownic-
twa, pozwoliło stworzyć nową linię paneli bramowych dla bu-
downictwa mieszkaniowego i przemysłu.
Do ich produkcji stosuje się wysokiej jakości stal ocynkowaną 
wstępnie pokrytą podkładem; w ofercie są także panele pokryte 
powłoką z tworzywa sztucznego, co zapewnia różnorodność wy-
boru rozwiązań architektonicznych.
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From the sun, clean
energy for our future. 
Power generation
integrated within a steel 
roofing system.

Czysta energia przyszłości
pozyskiwana ze słońca:
energetyczny dach nowej
generacji na stalowej
konstrukcji.

building with energy
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Renewable energy from your roof. Enter 
Brollo Solar, the integrated system made 
from a layer of thin film photovoltaic cells 
applied to Marcegaglia insulating panels 
and corrugated sheets: lower weight, 
higher resistance to weather conditions, 
flexibility in design and better perform-
ance than other systems. Marcegaglia 
also offers global project consulting and 
turnkey installation. 

Dach pozyskujący energię odnawialną.
Brollo Solar to fotowoltaiczny sys-
tem zbudowany z cienkowarstwowych 
ogniw z krzemu amorficznego, ułożo-
nych na płytach warstwowych i blachach 
trapezowych: mniejszy ciężar, większa 
wytrzymałość na działanie czynników 
atmosferycznych, elastyczność przy pro-
jektowaniu i wyższa sprawność energe-
tyczna. Firma Marcegaglia oferuje usłu-
gi pełnego doradztwa w projektowaniu, 
a także montaż “pod klucz”.
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A whole world of forms 
and shapes. Cold formed 
steel sections engineered 
for every application. 

Świat, w którym ma 
znaczenie kształt i jakość. 
Wyroby zimnowalcowane 
zaprojektowane z myślą 
o szerokiej gamie 
zastosowań.

steel in good form
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Marcegaglia product range of cold formed 
sections from carbon and stainless steel is 
the world’s widest: more than 500 types in 
all thicknesses and 500 special shapes, for 
several applications in the metal construc-
tion industry including doors and win-
dows, cladding and façade systems.

Asortyment wyrobów walcowanych na zim-
no ze stali węglowej i nierdzewnej produkcji 
firmy Marcegaglia to najbogatsza w świecie 
oferta tego typu wyrobów: ponad 500 typów 
we wszelkich grubościach i 500 specjalnych 
kształtów do różnorakich zastosowań, po-
cząwszy od elementów konstrukcji stalo-
wych (drzwi, okna) poprzez stolarkę bu-
dowlaną aż po systemy fasadowe.
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steel rising high

Our mission: safer
building works and
better constructions. 
Marcegaglia is
the reliable partner for 
steel scaffolding systems.

Nasza misja: budować 
bezpieczniej i lepiej. 
Marcegaglia 
to niezawodny partner 
w organizacji budowy 
dzięki systemom 
rusztowań zarówno do 
budowy nowych obiektów 
jak i renowacji starych.
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First quality materials plus international certifications: Marce-
gaglia scaffolding systems include prefabricated frames, tube-
coupler scaffolding, multi-directional systems for complex 
volumes and a wide range of steel deck planks for temporary 
structures and service installations, ladder towers, auxiliary 
structures for formworks and shoring systems.

Najwyższa jakość materiałów poświadczona międzynarodowymi 
certyfikatami. Oferta firmy Marcegaglia obejmuje rusztowania 
elewacyjne z prefabrykowanych ram, rusztowania z rur łączo-
nych złączami, systemy wielokierunkowe do obiektów o złożo-
nym kształcie, a także szeroki asortyment stalowych podestów do 
wykonania konstrukcji tymczasowych i roboczych, rusztowania 
elewacyjne z systemem wchodzenia i konstrukcje pomocnicze do 
deskowań i podpór.
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Dams, columns, viaducts, 
bridges, tunnels.
Marcegaglia is the
partner of choice for
infrastructure engineering 
and construction
worldwide.

Zapory, słupy, wiadukty,
mosty, tunele.
Firma Marcegaglia 
to globalny partner 
w projektowaniu
i wykonawstwie
dużych inwestycji
infrastrukturalnych.

the building steel partner
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Marcegaglia steel formwork and shoring 
systems are engineered to satisfy the most 
demanding infrastructural projects.
Modularity and safety, a wide range of ac-
cessories and the complete integration with 
scaffolding systems make Marcegaglia the 
reliable partner for the construction in-
dustry. 

Systemy stalowych deskowań i podpór 
produkcji firmy Marcegaglia spełniają naj-
surowsze wymogi projektowe w zakresie 
budownictwa infrastrukturalnego.
Modułowość systemów, bezpieczeństwo, 
szeroka gama akcesoriów i pełna integracja 
z systemami rusztowań decydują o tym, że 
firma Marcegaglia jest niezawodnym part-
nerem dla dużych firm budowlanych.
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When modular systems 
meet extreme
customization:
Marcegaglia steel
construction solutions for 
the shipbuilding industry.

Systemy modułowe 
projektowane z myślą 
o indywidualnym 
kliencie: stalowe systemy 
konstrukcyjne produkcji 
firmy Marcegaglia dla 
budownictwa okrętowego.

shipbuilding made easy
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Marcegaglia naval construction systems 
allow the creation of temporary struc-
tures for works on ship hulls and cargo 
holds: high capacity working bays with 
horizontal and vertical telescopic exten-
sions, service hoists, ladder towers, serv-
ice gangways. In addition to project engi-
neering and manufacturing, Marcegaglia 
can supply set-up, dismantling and on-
site assistance.  

Systemy dla budownictwa okrętowego 
produkcji firmy Marcegaglia służą do 
wykonania konstrukcji tymczasowych do 
prac na kadłubach i w ładowniach stat-
ków: płyty robocze o wysokiej nośności 
z możliwością teleskopowego wydłużenia 
w poziomie i pionie, windy robocze, wie-
że schodowe, podesty robocze. W ofercie 
firmy, oprócz  projektowania i wykonaw-
stwa, przewidziano także usługi montażu, 
demontażu oraz wsparcie techniczne na 
placu budowy.
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Steel emotions:
Marcegaglia grandstand 
systems are designed for 
sports events and for all 
kinds of outdoor show. 

Emocje wyrażone 
dzięki stali: trybuny 
i sceny wykonane 
w systemach Marcegaglia 
przeznaczone 
do organizacji imprez 
sportowych 
i rozrywkowych 
na wolnym powietrzu.

technology on show
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Marcegaglia develops and manufactures outdo-
or sports and entertainment installations: gran-
dstands, stages, light housing towers, large span 
roofing systems. Grandstands are designed ac-
cording to the specific space demands and sup-
plied in compliance with law requirements.
Sports and entertainment systems are modular 
and fully integrated with Marcegaglia scaffol-
ding products. 

Firma Marcegaglia jest producentem trybun, 
scen, wież oświetleniowych, pokryć do kon-
strukcji o dużych rozpiętościach przeznaczo-
nych do organizacji wszelkich imprez sporto-
wych i rozrywkowych na wolnym powietrzu. 
Systemy trybun projektowane są „na wymiar”, 
z uwzględnieniem wszelkich indywidualnych 
wymogów co do wielkości i dostarczane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Ich modu-
łowa konstrukcja jest w pełni zintegrowana z 
rusztowaniami w systemie Marcegaglia. 
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From first quality steel
material, a full range of 
storage and logistic
solutions to meet the 
needs of every sector,
from manufacturing
to retail. 

Szeroki asortyment 
rozwiązań magazynowych 
i logistycznych 
wykonanych z wysokiej 
jakości stali produkcji 
firmy Marcegaglia, 
na potrzeby wszelkich 
sektorów towarowych, 
od przemysłu po handel.

organizing space

22



organizing space

Marcegaglia storage and handling solutions include self-sup-
porting, automated, compactable or standard warehouse sy-
stems made from high capacity pallet rack shelving (also dri-
ve-in or gravity flow) and cantilever racks, but also modular 
storage systems for commercial and domestic use, with a wide 
range of accessories. 

Rozwiązania magazynowe i transportu wewnętrznego opraco-
wane przez firmę Marcegaglia oparte są o systemy samonośne, 
zautomatyzowane, składane lub jednoczęściowe, wykonane na 
bazie regałów paletowych, wjezdnych (drive in), grawitacyjnych 
lub dłużycowych (Cantilever) o wysokiej nośności. Dostępne są 
również modułowe systemy regałów do celów handlowych lub 
do użytku domowego wraz z szeroką gamą akcesoriów.
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steel safety on roadways
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Guardrail production is fully integrated 
in the controlled value chain of Marce-
gaglia steel: from top quality certified 
semi-processed products, subsequently 
hot-dip galvanized or pre-painted, safety 
barrier solutions are engineered, assem-
bled then tested in order to comply with 
specific norm requirements. 

Produkcja barier ochronnych to inte-
gralna część technologii przetwórstwa 
stali stosowanej przez firmę Marcegaglia. 
Z półproduktów ze stali wysokiej jakości, 
ocynkowanej na gorąco lub powlekanej, 
powstają systemy ochronnych barier 
drogowych, których jakość, sprawdzona 
i poświadczona certyfikatami, jest zgod-
na z obowiązującymi normami. 

Marcegaglia is the first 
global manufacturer of 
steel road safety barriers. 
A safe partner for safer 
road constructions all 
over the world.

Firma Marcegaglia jest 
największym światowym 
producentem stalowych
drogowych barier 
ochronnych. 
Właściwy partner 
w zakresie bezpieczeństwa
drogowego na całym 
świecie.
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MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 - fax +39 . 0376 685 600
info@marcegaglia.com - www.marcegaglia.com

Headquarters

26 Marcegaglia worldwide

plants
  zakładów produkcyjnych

50
sales offices
biur handlowych

51

210 representations
przedstawicielstw

manufacturing 
areas
powierzchni 
produkcyjnej

6,000,000 sqm

Headquarters
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Product range catalogues
Katalogi wyrobów

For detailed informations on product lines, please refer to Marcegaglia product 
range catalogues, also available for download at www.marcegaglia.com
Szczegółowe informacje dotyczące każdej linii produktów znajdują się 
w katalogach wyrobów firmy Marcegaglia, a także w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej www.marcegaglia.com

Steel

SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA coil division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 471 - fax +39 . 0376 685 634
coils@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA strip division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 506 - fax +39 . 0376 685 615
nastri@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA sheet division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 506 - fax +39 . 0376 685 632
lamiere@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA heavy plate division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 506 - fax +39 . 0376 685 632
lamieretreno@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA tube division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 297 - fax +39 . 0376 685 600
tubi@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA cold-drawn tube division
via Colleoni, 3 - 24040 Boltiere, Bergamo - Italy
phone +39 . 035 419 78 00 - fax +39 . 035 419 78 81
tubitrafilati@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA cold-drawn bar division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 260 - fax +39 . 0376 657 021
trafilati@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA stainless steel division
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 367 - fax +39 . 0376 685 625
inox@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA ETA division
via Canova, 36 - 20020 Lainate, Milano - Italy
phone +39 . 02 937 925 1 - fax +39 . 02 937 925 99
lainate@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA TRISIDER division
via Basse, 15 - 36056 Tezze sul Brenta, Vicenza - Italy
phone +39 . 0424 535 400  - fax +39 . 0424 535 450
trisider@marcegaglia.com

PLANTS AND SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA DO BRASIL
Rodovia BR101 Km 11 - Bairro Urubuquara 89248 - 000 
Garuva, Santa Catarina - Brasil
phone +55 . 47 . 3431 64 05 - fax +55 . 47 . 3431 64 46
vendas@marcegaglia.com.br

MARCEGAGLIA CHINA Shanghai
Suite 308, Jing’an Zhonghua Plaza
No. 1701 Beijing Road (W) - Shanghai 200040 - P.R. China
phone +86 . 21 . 6288 7058 - fax +86 . 21 . 6288 6909

MARCEGAGLIA CHINA Yangzhou 
No.1 Marcegaglia Road, 
Guangling Industrial Park, Yangzhou 225006 - P.R. China
phone +86 . 514 . 899 96000 - fax +86 . 514 . 899 96001
china@marcegaglia.com 

MARCEGAGLIA POLAND Kluczbork
Ligota Dolna - ul. Przemysłowa, 1
46-200 Kluczbork, Poland
phone +48 . 77 . 45 98 200 - fax +48 . 77 . 45 98 201
kluczbork@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA RU Vladimir
Str B. Nizhegorodskaya - Nr. 92 B
600020 Vladimir - Russian Federation
phone +7 . 4922 . 40 56 56 - 40 56 61
ru@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA U.K. Dudley
New Road, Netherton, Dudley  - West Midlands - DY2 8TA
phone +44 . 1384 . 242 812 - fax +44 . 1384 . 242 813
uk@marcegaglia.com

steel MARCEGAGLIA USA Munhall
1001 East Waterfront Drive - Munhall, PA 15120
phone +1 . 412 . 462 2185 - fax +1 . 412 . 462 6059
info@marcegaglia-usa.com

SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA BENELUX
Dendermondestraat 44 - 2018 Antwerpen - Belgium
phone +32 . 3 240 10 90 - fax +32 . 3 240 10 91
benelux@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA ROMANIA Cluj
Taietura Turcului, nr.47 - 400221 Cluj-Napoca  - România
phone +40 . 264 560 560 - fax +40 . 264 560 561

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND
Vogelsanger Weg 38 - 40470 Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf HRB 24326
phone +49 . 211 . 6187 80 - fax +49 . 211 . 6159 14 / 15
deutschland@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA FRANCE
Le Bois des Côtes II - RN 6 - n° 300 - 69760 Limonest
phone +33 . 4 78 66 37 00 - fax +33 . 4 78 66 37 19
france@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA IBERICA
Calle Solsona, 3 - Santa Perpetua de Mogoda 
08130 Barcelona
phone +34 . 93 544 80 11 - fax +34 . 93 544 86 06
iberica@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA MOSCOW
Sadovnicheskaya str. 74 - 115035 Moscow - Russia
phone +7 . 495 9538 625 - fax +7 . 495 9534 923
russia@marcegaglia.com
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SALES OFFICES:

MARCEGAGLIA construction equipment division
via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy
phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706
cantieristica@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA metal building envelope division
viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italy
phone +39 . 02 66 17 171 • fax +39 . 02 66 17 17 22
tamponamento@marcegaglia.com 

MARCEGAGLIA insulated panels 
for sectional doors division
strada Roveri, 4 
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 776 302 - fax +39 . 0143 77 63 53
sezionali@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA photovoltaic systems division
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0143 77 63 86 - fax +39 . 0143 77 63 53
solar@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA cold formed sections division
viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italy
phone +39 . 02 66 17 171 • fax +39 . 02 66 17 17 22
profilati@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA guardrail division
strada Roveri, 4 • 15068 Pozzolo Formigaro,
Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53
guardrail@marcegaglia.com 

MARCEGAGLIA storage systems division 
via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy
phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706
magazzinaggio@marcegaglia.com

PLANTS:

MARCEGAGLIA Graffignana
via	S.	Colombano,	63	-	26813	Graffignana,	Lodi	-	Italy
phone	+39	.	0371	206	81	-	fax	+39	.	0371	206	830	
graffignana@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Milano
viale	Sarca,	336	-	20126	Milano	-	Italy
phone	+39	.	02	6617	17	1	-	fax	+39	.	02	6617	17	22
milano@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Potenza
via	della	Fisica,	19	-	85100	Potenza	-	Italy
phone	+39	.	0971	477	111	-	fax	+39	.	0971	477	212
potenza@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro
strada	Roveri,	4		15068	Pozzolo	Formigaro,	Alessandria	-	Italy
phone	+39	.	0143	77	61	-	fax	+39	.	0143	77	63	53
pozzolo@marcegaglia.com

Construction	equipment Naval	construction	systems Sports	and	entertainment Metal	building	envelope

building



MARCEGAGLIA Taranto
via	L.	Ariosto,	10	-	74123	Taranto	-	Italy
phone	+39	.	099	471	15	11	-	fax	+39	.	099	471	15	00
taranto@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA GULF
Al Tamim Street no. 805 - New Al Mirqab Area
P.O. BOX 22058 Doha - Qatar
phone +974 . 4456 63 91 • fax +974 . 4456 63 90
qatar@marcegaglia.com

Guardrails Storage	systemsPhotovoltaic	systemsInsulated	panels
for	sectional	doors

MARCEGAGLIA POLAND Praszka
ul. Kaliska, 72 - 46-320 Praszka - Poland
phone +48 . 34 . 350 15 00 - fax +48 . 34 . 350 15 01
praszka@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA PERÚ
Avenida Camino Real 1121
Oficina 910 - San Isidro, Lima - Perú
phone +51 . 1 . 2222 215
peru@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA ROMANIA Timişoara
DN	59	km	8+550	m	stânga,	Parcul	Industrial	Incontro
307221	Chişoda,	Timiş	-	România
phone	+40	.	356	461	461	-	fax	+40	.	356	461	460
timisoara@marcegaglia.com
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via Bresciani, 16
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 • fax +39 . 0376 685 600
info@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com




