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Informacje o firmie

Dematec Polska Sp. z o.o.  istnieje na polskim rynku od 2002r. Firma 
zajmuje się importem, uruchamianiem i serwisowaniem maszyn cnc 
służących do obróbki skrawaniem. Wieloletnie doświadczenie pozwala na 
realizację zaawansowanych i innowacyjnych wdrożeń, a dzięki 
automatyzacji czy robotyzacji – przygotowanie pełnych i zintegrowanych 
linii produkcyjnych. W ofercie firmy znajdują  się zarówno tokarki, jak i 
pionowe oraz poziome centra obróbcze poczynając od maszyn prostych 
dwuosiowych aż do zaawansowanych obrabiarek wyposażonych w 
systemy wielogłowicowe czy też wrzeciona frezujące pod dowolnym kątem. 

Oprócz naszego głównego obszaru działania, czyli dostawy maszyn 
nowych, zajmujemy się również dostawą części zamiennych do wszelkiego 
rodzaju obrabiarek cnc, akcesoriów dodatkowych. Prowadzimy serwis 
maszyn nie tylko zakupionych u nas, ale także pozostawionych bez opieki 
serwisowej.

Prowadzimy prewencyjne utrzymanie ruchu w zakresie przeglądów 
okresowych robotów przemysłowych i maszyn. Całkowicie nadzorujemy ich 
stan prowadząc okresowe przeglądy sprawdzające. Sprawdzone 
wieloletnimi doświadczeniami konstrukcje i modyfikacje – wynikające z 
sugestii wielu zadowolonych użytkowników – dają nam gwarancję, że oferta 
ta najlepiej odpowiada polskich producentów, zarówno pod względem 
technologicznym jak i w rachunku ekonomicznym.



Przedstawiciele handlowi:

Region północny:
Piotr Banaszak
728-485-968
pbanaszak@dematec.pl

Region centralny:
Grzegorz Brutkowski
602-477-273
gbrutkowski@dematec.pl

Region południowo-wschodni:
Leszek Krzanowski
606-685-320
lkrzanowski@dematec.pl

Region południowy:
Rafał Korfel
602-837-370
rkorfel@dematec.pl

Region północno-zachodni:
Jan Pietryga
728-485-920
jpietryga@dematec.pl

Region południowo-zachodni:
Grzegorz Banat
602-477-136
gbanat@dematec.pl

Koordynator działu sprzedaży:
Marek Dyrdał
602-477-168
mdyrdal@dematec.pl
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Wrzeciono główne
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