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GLOBALNY ZASIĘG I ZAUFANIE

Szwedzko-polska Grupa TLC to międzynarodowy lider w produkcji schodów i konstrukcji schodowych 
oraz tymczasowych systemów zabezpieczeń dla przemysłu i budownictwa.
Grupa jest także producentem innowacyjnego sprzętu przeznaczonego do budowy wielkogabarytowych
zbiorników stalowych, który pozwala na szybką i efektywną realizację zadań przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów. 



Grupa TLC skutecznie łączy skandynawską wiedzę, doświadczenie i technologię z polską przedsiębiorczością, 
dzięki czemu zakład produkcyjny jest nieustannie rozwijany i unowocześniany.

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wytwórca TLC Sp. z o.o. certyfikowany przez TÜV 
SÜD Polska nr 2527 zgodnie z normą EN 1090-1.
Wytwórca TLC Sp. z o.o. posiada certyfikat PN-EN 
ISO 3834-2 wydany przez TÜV SÜD Polska. Za-
kład produkcyjny TLC Sp. z o.o. otrzymał certyfikat 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 
Środowiskiem oraz BHP (ISO 9001/ ISO 14001/ 
ISO 45001) wydany przez TÜV SÜD Management 
Service GmbH. Właściwości użytkowe wyrobów 
budowlanych potwierdzone oznaczeniem CE.
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ISO 9001
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001



Wieloletnie sukcesy na rynku międzynarodowym w zakresie obsługi kluczowych inwestycji sektora 
budowlanego i przemysłowego to wynik współpracy opartej na partnerstwie strategicznym oraz najwyższej 
jakości świadczonych przez Grupę usług. 

GRUPA TLC W LICZBACH

17 lat doświadczenia w produkcji

 Ponad 20 000 m2 powierzchni produkcyjnej

 5 000 ton przerobionej stali rocznie

15 oddziałów w całej Europie

1 000 realizacji rocznie 

Ponad 400 pracowników 

Obecność w ponad 45 krajach

https://www.youtube.com/watch?v=tKLwmBTEzTI
https://www.youtube.com/watch?v=yauD9N9DIBw&t=157s


STRUKTURA GRUPY TLC 

POLSKA WIELKA BRYTANIA

Rental 

SZWECJA

DYSTRYBUCJA ORAZ PROMOCJA
 (sprzedaż i wynajem)

Inter
Systemy zabezpieczeń krawędzi, 
ogrodzenia tymczasowe, schody,

systemy antyupadkowe 
i toalety przenośne

Systemy zabezpieczeń krawędzi, ogrodzenia tymczasowe, schody modułowe, lekkie konstrukcje stalowe

Meble biurowe i socjalne
Sprzęt przeznaczony       

 do budowy wielkogabarytowych
zbiorników stalowych

PROJEKT I PRODUKCJA

Schody i klatki schodowe, platformy stalowe, tymczasowe systemy zabezpieczeń dla przemysłu i budownictwa
oraz innowacyjny  sprzęt przeznaczony do budowy wielkogabarytowych zbiorników stalowych. 

NIEMCY
SZWECJASZWECJASZWECJA



Sześć spółek zależnych zlokalizowanych w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech,  
a także dziesięć oddziałów w całym kraju. Oferta sprzedaży i wynajmu zawierająca projekt, produk-
cję, transport, montaż oraz serwis. Szybka i sprawna obsługa na terenie całego świata.

Grupa TLC to ponad czterystu pracowników. Kadra zarządzająca oraz 
inżynieryjno-techniczna posiada doskonałe rozeznanie rynku, bogate 
kontakty handlowe i długoletni staż w branży budowlanej. 

SIŁA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA



SIŁA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Dział Badawczo-Rozwojowy ściśle współpracuje z renomowanymi jednostkami 
naukowymi w Polsce i za granicą. Wysokie kompetencje specjalistów tej komórki,  
a także stała analiza potrzeb i trendów rynku budowlanego pozwalają być  
zawsze o krok przed konkurencją tworząc innowacyjne rozwiązania oraz 
produkty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Znajdujące się w strukturach Grupy TLC biuro Konstrukcyjno-Technologiczne tworzy wysoko wykwalifikowana  
kadra inżynieryjno-techniczna. Pozwala to zaoferować naszym klientom profesjonalne doradztwo, 
wszechstronność w procesie opracowywania koncepcji oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej.
 



GREEN TLC - WE CARE FOR LIFE

Powyższe punkty to zaledwie mały procent ogółu proekologicznych  
działań spółki. Pełna świadomość wpływu działalności człowieka na 
środowisko, pozwoliła na wypracowanie jednego z głównych filarów  
Grupy - idei Zrównoważonego Rozwoju - od lat skutecznie wdrażanej pod 
hasłem GREEN TLC - WE CARE FOR LIFE. 

wymiana floty 
samochodów w 90 % 
na auta elektryczne 

i hybrydowe do 2023

fotowoltaika - 
ponad 20% energii 
pochodzi od słońca

ekologiczny system 
oświetlenia 

i ogrzewania hali

elektroniczny 
obieg faktur 

gadżety marketingowe 
wykonane z ekologicznych 

materiałów



MISJA I WIZJA GRUPY TLC

Wizja  Grupy na najbliższe lata zakłada ekspansję i wzrost sprzedaży na rynkach 
zagranicznych. W związku z tym planowany jest dalszy rozwój, inwestycje, 
a także umacnianie marki na rynkach światowych poprzez tworzenie kolejnych 
zagranicznych oddziałów w Grupie TLC. Koncentrując swoją działalność na 
potrzebach klienta, firma dąży do optymalnego poziomu oferty sprzedażowej 
i logistycznej.

Misją Grupy jest utrzymanie trwałych i nienagannych relacji z partnerami handlowymi, poprzez rozwój grup 
asortymentowych oraz wprowadzaniu na rynek budowlany innowacyjnych rozwiązań i technologii uspraw-
niających organizację placu budowy.



NASZE PRODUKTY
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TLC - PRODUCENT SCHODÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA

     TLC RENTAL - MOBILNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BUDOWLANYCH

               NORDWELD TANK BULDING SYSTEM - INNOWACYJNY SPRZĘT DO BUDOWY ZBIORNIKÓW

 MEBLORENT - LIDER W WYNAJMIE MEBLI BIUROWYCH I SOCJALNYCH

+48 18 35 00 800
info@tlc.eu
tlc.eu

+48 608 170 170
biuro@meblorent.pl
meblorent.pl

Inter               Ltd

+44 2033 690 080
info@intertlc.co.uk
intertlc.co.uk

POLSKA

WIELKA BRYTANIA

+48 22 720 17 17
info@tlcrental.pl
tlcrental.pl

Architectural Metalwork

Rental

Inter                GmbH

+49 5147 709 00 72 
info@intertlc.de
intertlc.de

NIEMCY

Inter                AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

+46 73 818 34 44
info@nordweld.eu
nordweld.eu 

SZWECJA


