A empresa Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o., com a sede em Poznań,
foi criada em 2014, mas os seus princípios remontam a 2004. Desde
aquele ano, começamos a aprofundar nossa compreensão das
questões técnicas e numerosas soluções sistemáticas na indústria da
construção. O lema da nossa empresa diz que "alta qualidade em
tempo", o que signiﬁca que, além de materiais de construção a um bom
preço, também vendemos relações comerciais, algo tão essenciais na
indústria da construção. Nós lidamos com a distribuição de materiais de
construção. Para mais informações, nós convidamos você para o nosso
site www.pdistribution.pl www.pgic.pl

A empresa Phoenix Distribution Ltd oferece a cooperação nas áreas de:
1. Telhados inclinados (telhas de asfalto, tecidos de asfalto, membranas, XPS, PIR, tapetes, lã mineral, de
pedra e vidro, OSB, etc.),
2. Telhados planos (tecidos de asfalto, membranas TPO, PVC , EPDM , lã rígida de rocha, XPS, PIR, PUR,
acessórios para telhados , etc.),
3. Isolamento (tapetes, lã mineral, membranas, PIR, PUR, XPS, poliestireno expandido, poliestireno
laminado, painéis sanduíche, etc.),
4. Impermeabilização (tecidos de asfalto, membranas de drenagem, geomats, malha de controle de
erosão, biomassa, etc.),
5. Telhados e terraços verdes (tecidos de asfalto anti-raiz, ﬁlm de plastico HDPE, XPS, tapetes de
drenagem, sistema Green-Roof, etc.),
6. Construção a seco para o interior (painéis gypsum, tectos falsos, estuque projectado, placas
madeira-cimento , etc.),
7. Sistemas de fachadas (telha cerâmica , placas madeira-cimento , painéis de ﬁbras Cembrit e Euronit),
8. Química da construção no sistemas de revestimentos cerâmicos, de isolamento e do solo,
9. Construção de estradas (geotêxteis, geoﬁbras, ﬁlm de plastico HDPE, membrana HDPE, malha de
controle de erosão, geogrelhas, geomats, geocompostos, etc.),
10. Outras soluções necessárias para a construção (entre outros: bloco de betão, cimento, cal,
conglomerados, materiais para as paredes, tijolo clínquer, equipamento interior, telha cerâmica,
tecnologia sanitária e aquecimento, solo, etc).

Nós promovemos os seguintes produtos:
Companhia Phoenix Distribution Ltd é o único representante na Polónia das seguintes empresas:
Romênia ZENTYSS SRL - poliestireno extrudido
Itália ISCOM - sistemas de telhados Riverclack, Rivergrip, Rivergreen e façade Agora
Hungria Fibrotermica Hungary Kft, - poliestireno extrudido
Itália Euroﬁbre S.p.A - lã mineral de vidro
Hungria Falco Zrt. - placas madeira-cimento
Grécia Maris Polymers – Sistemas Isolamento PIR e PUR
Espanha Proroad - polymer estrada ecológica
Espanha Panespol - painéis de parede e fachada
E outros empresas conhecidas e apreciadas pelos muitos clientes na Europa e no mundo e marca privada Phoenix e
Proroad
Mais informações em: www,pdistribution.pl
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