
ZAKŁAD
ALUMINIUM
PROPRIETARY ALUMINIUM SHOP



Zakład Stolarki Aluminiowej jest integralnym działem 
Przedsiębiorstwa Techniczno-Budowlanego Nickel Sp. z o.o., 
który został uruchomiony w 1994 roku jako zapotrzebowanie 
na rozwój usług w tym zakresie, a także możliwość świadczenia 
tych usług bezpośrednio i niezależnie od podwykonawców.

Jet Office, Poznań

The proprietary Aluminium Shop is the integral part of PTB Nickel, 
which was started in 1994 as a result for the growing demand 
for its services as well as because of the opportunity it gives 
to provide services directly and independently of subcontractors.

www.ptbnickel.pl

Nickel Technology Park Poznań

Park Wodny „Octopus”, Suchy Las



W ramach kompleksowej realizacji usług oferujemy 
projektowanie, prefabrykację, dostawę i montaż:

  stolarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznej i wewnętrznej,
  fasad aluminiowo-szklanych,
  świetlików,
  zadaszeń szklanych,
  ścianek całoszklanych,
  ścianek i drzwi przeciwpożarowych do EI60.

Projekty realizowane są w oparciu o systemy: Ponzio, Reynaers, Aluprof. 

W ofercie znajduje się również :

  dostawa i montaż żaluzji elewacyjnych i przeciwsłonecznych,
  szeroki wachlarz elementów małej architektury, wykonanych 

    z aluminium i ze stali lakierowanej proszkowo oraz ze stali 
    kwasoodpornej, m.in. daszki, balustrady itp.

Within the comprehensive services, we execute the 
design, prefabrication, delivery and installation of

  window, door, outdoor and indoor joinery,
  glass-aluminum façades, 
  skylights,
  glass roofing,
  glass walls,
  fire doors and firewalls up to EI60.

The projects are compatible with the systems such as Ponzio, Reynaers and Aluprof.

Our offer also includes:

  the delivery and installation of elevation blinds and room blinds,
  a vast array of the so called “small architecture” made of aluminum 

    and powder-coated steel and acid-resistant steel (small roofs, balustrades, etc.)

www.ptbnickel.pl

Park Wodny „Zdrój” Trzebnica Eureka Technology Park, Dopiewo

Victoria Business Center, Poznań



Przedsiębiorstwo 
Techniczno Budowlane 
Nickel Sp. z o. o.
ul. Obornicka 6b
Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

T: +48 61 8 95 68 00
F: +48 61 8 12 50 81
E: ptbnickel@nickel.com.pl www.ptbnickel.pl

BMW Smorawiński, Poznań

Intak, Wolsztyn

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Poznaniu

Nad Seganką, Poznań

Fielmann, Poznań

Zaułek Piątkowski, Poznań

Aquanet, Poznań


