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Szanowni Państwo, 
 

Zachęcam do korzystania z  usług naszych  firm członkowskich 
 

GRODEX 
Sprzedaż, montaż i serwis bram, drzwi, ogrodzeń, stolarki obiektowej, szlabanów, etc.  

Kontakt: 
Andrzej Zieliński 
Dyrektor Handlowy  

48 607 051 343 
andrzej@grodex.pl; www.grodex.pl 

 

STYLWEISS  
 
MASECZKI bawełniane i inne / możliwość znakowania logo firmy,  
ŻELE antybakteryjne / możliwość umieszczania etykiet z logo klienta lub dedykowaną 
promocją,  
ZESTAWY antybakteryjne zawierające maseczki, żele, rękawiczki – całość zapakowana 
w ozdobne pudełko umożliwiające oznakowanie etykietą reklamową bądź nadrukiem 
bezpośrednim. 
 

Kontakt: 

 Dział handlowy stylweiss 

+48 606 390 970 
 
biuro@stylweiss.com.pl 
 

Aleksander Łozowski PBM ZREM KOMPENERG 
 
Wykonanie, obsługa, naprawy, konserwacja i przeglądy instalacji oraz urządzeń 
elektrycznych 6kV i 20kV 
zainstalowanie produkowanych przez nas kompensatorów mocy biernej typu KMB-
400V, których eksploatacja zapewnia zmniejszenie poboru energii biernej 
indukcyjnej oraz pojemnościowej, a tym samym wymierne efekty: 
-m. in. zmniejszenie poboru prądu elektrycznego o około 40%, 
 
Kontakt :  

76 847 87 58; 501 650 768 
e-mail: pbmzrem@gmail.com 
pbmzrem.w.interia.pl 
 
 

mailto:andrzej@grodex.pl
http://www.grodex.pl/
mailto:biuro@stylweiss.com.pl
http://pbmzrem.w.interia.pl/
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  PROJEKT MULTIMEDIA 
System masowego, błyskawicznego  monitorowania temperatury ciała, 
bezkontaktowego wykrywania podwyższonej temperatury M4B HealthGuard 
.  
Kontakt:  
email:s.kowal@projektmultimedia.pl 

 +48 605 880 481 
  

Events Factory 

Kreacja grafik (elektroniczne, do druku, pod gadżety);kreacja reklam Google Ads, 
Facebook, Instagram; prowadzenie profili społecznościowych 

Kontakt: 
Agnieszka Kisała 
kierownik ds. organizacji imprez 

533845407 
www.ev-factory.pl 

 

Nowa Verona Pizzeria Lubin 
Pizza, dania obiadowe, zamówienia na Święta,  
Kontakt: 
Kisielewskiego 19 
Lubin 

512 990 119 

Fb: https://www.facebook.com/Nowa-Verona-Pizzeria-Lubin-103485197964000/ 

 

Grupa Impel- Wrocław 
Grupa Impel uruchomiła specjalne usługi, które w czasie walki z epidemią 
koronawirusa COVID-19 umożliwią naszym klientom bezpieczne funkcjonowanie. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom, w tej trudnej sytuacji oferujemy wsparcie Państwa 
działalności w zakresie: 
  

 dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni zewnętrznych 

 środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej 

 kontrola ruchu osób z pomiarem temperatury 

 szybkie rekrutacje 

 zabezpieczenie pracy zdalnej 
 
https://www.impel.pl/uslugi-epidemia-koronawirus.php 
 

 

 

 

mailto:s.kowal@projektmultimedia.pl
https://www.facebook.com/evfactoryPL/
http://www.ev-factory.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=103485197964000&ref=br_rs
https://www.facebook.com/Nowa-Verona-Pizzeria-Lubin-103485197964000/
https://impel.pl/dezynfekcja.php
https://impel.pl/higiena-i-ochrona.php
https://impel.pl/kontrola-ruchu-osob.php
https://impel.pl/szybkie-rekrutacje.php
https://impel.pl/bezpieczna-praca-zdalna.php
https://www.impel.pl/uslugi-epidemia-koronawirus.php
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FSWO Sp. z o.o. 

Czyściwa przemysłowe  

Pojemniki z nasączonymi materiałami dezynfekującymi  

Maty dezynfekujące  

Środki  dezynfekujące  

http://gooclin.pl/ 

 515-219-223 

info@gooclin.pl 
 
 

FanShop Zagłębia Lubin 

Oficjalny sklep kibica KGHM Zagłębie Lubin. W naszej ofercie mamy m.in odzież męską, 

damską i dziecięcą, koszulki meczowe z możliwością personalizacji, szaliki, piłki, akcesoria do 

samochodu, domu i wiele innych. 

Kontakt : Marta Bielec; Opiekun Klienta 

76 7469610 

e-mail: sklep.online@zaglebie.com 

https://sklep.zaglebie.com/ 

 
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam,  
 
Beata Staszków 
 
Prezes Zarządu 
 
Związek Pracodawców Polska Miedź 

http://gooclin.pl/
http://gooclin.pl/
mailto:info@gooclin.pl
mailto:sklep.online@zaglebie.com
https://sklep.zaglebie.com/

