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PACKAGING. PERFORMANCE. YOU.

Oferujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania i usługi w zakresie 

wysokowydajnej produkcji opakowań. Zawsze koncentrujemy się 

na maksymalnej wydajności: niezależnie od tego, czy chodzi o nasze 

narzędzia do sztancowania i termoformowania, nasze materiały czy 

usługi. Nasza najnowsza oferta dotyczy przyszłościowych rozwiązań 

cyfrowych.

Wykrojniki: Wykrojniki dla przemysłu opakowań. 

Materiały dla producentów opakowań i  

producentów wykrojników.

Budwa Form: Narzędzia do termoformowania dla przemysłu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych.

https://www.marbach.com/pdf-dateien/Marbach_Magalog_Die-cutting-technology.pdf
https://www.marbach.com/pdf-dateien/Marbach_Magalog_Thermoforming.pdf
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MARBACH W SKRÓCIE.
Siedziba główna: Heilbronn, Niemcy 

Adresy: Karl Marbach GmbH & Co. KG 
Karl-Marbach-Str. 1 | 74080 Heilbronn 
 
Marbach Werkzeugbau GmbH 
Karl-Marbach-Str. 1 | 74080 Heilbronn

Kontakt: +49 7131 918-0 | info@marbach.com | www.marbach.com

Założenie:  1923. Historia

Zatrudnienie: 1.500

Filie: 20, cały świat

Działalność: cały świat

mailto:info%40marbach.com?subject=
http://www.marbach.com/en
https://www.marbach.com/en/this-is-marbach/history
https://www.marbach.com/en/loctation-and-partner
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ZAPEWNIENIE 
JAKOŚCI.

MINIMALIZOWANIE 
RYZYKA. 
BEZPIECZNA PRACA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
DZIAŁANIE W SPOSÓB 
ZRÓWNOWAŻONY.

MARBACH. CORAZ 
LEPIEJ

Nazwa Marbach 
oznacza: dobra ja-
kość, niezawodność, 
produkty spełniające 
wymagania, stabilne 
procesy i kompetentni 
pracownicy. Nasz 
zintegrowany system 
zarządzania reguluje, 
w jaki sposób zapew-
niać jakość poprzez 
rzetelną pracę i kon-
trolę oraz jak opty-
malnie organizować 
procesy i planować 
zasoby.

Odpowiednie kwa-
lifikacje naszych 
pracowników, a 
także serwisowanie i 
dbałość wyposażenie 
operacyjne zapewnia-
ją optymalne warunki 
jakościowe.

Jako grupa firm 
działająca na całym 
świecie jesteśmy nie-
zawodnym partnerem 
dla naszych klien-
tów, pracowników i 
wszystkich partnerów 
biznesowych.

Prowadzenie firmy 
wiąże się z ryzy-
kiem związanym z 
zakłóceniami dzia-
łalności, awariami i 
wypadkami. Dzięki 
naszym koncepcjom 
dotyczącym ryzyka 
i bezpieczeństwa 
pracy zapewniamy 
zrównoważone i 
stabilne środowisko 
biznesowe.

Ochrona środowiska, 
odpowiedzialność 
społeczna i cią-
gły rozwój Grupy 
Marbach to warto-
ści, które liczą się w 
naszym rodzinnym 
przedsiębiorstwie. W 
ramach naszej

Deklaracji CSR 
(Corporate Social Re-
sponsibility)  bierze-
my odpowiedzialność 
i zobowiązujemy się 
do zrównoważo-
nego rozwoju: pod 
względem ekologicz-
nym, ekonomicznym 
i społecznym wobec 
naszych klientów, 
pracowników, do-
stawców, społeczeń-
stwa i środowiska.

Dobre pomysły są 
gwarancją sukcesu i 
siły innowacyjnej fir-
my, również w grupie 
Marbach. Dzięki inno-
wacjom zwiększamy 
naszą przewagę 
technologiczną, a tym 
samym zabezpiecza-
my przyszłość naszą 
i naszych klientów. 
Dzięki profesjonal-
nemu zarządzaniu 
innowacjami i nasze-
mu wewnętrznemu 
systemowi pomysłów 
stale ulepszamy na-
sze produkty, procesy 
i warunki pracy.

Więcej informacji: 

• ISO 9001-Certyfikat

Więcej informacji: 

• Analiza ryzyka 
produktu na 
zapytanie

Więcej informacji: 

• Raport CSR
• Kodeks 

postępowania
• Rozporządzenie 

REACH

Więcej informacji:

• Zarządzanie inno-
wacjami

• Sztancowanie 4.0: 
CONNECT|M

ZINTEGROWANY SYSTEM 
ZARZĄDZANIA.
System zarządzania firmy Marbach zabezpiecza i reguluje nasze struktury i 

procesy operacyjne. Opiera się na czterech filarach:

https://www.marbach.com/pdf-dateien/ISO-9001-Certyfikat_PL.pdf
mailto:dirk.luebbermann%40marbach.com?subject=
https://www.marbach.com/pdf-dateien/CSR_report_2020_MarbachGroup.pdf
https://www.marbach.com/pdf-dateien/Code-of-Conduct_EN.pdf
https://www.marbach.com/pdf-dateien/Code-of-Conduct_EN.pdf
https://www.marbach.com/en/daten/reach-regulation
https://www.marbach.com/en/daten/reach-regulation
https://experience.marbach.com/en/
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Marbach Group

Karl Marbach GmbH & Co. KG

Marbach Werkzeugbau GmbH

Karl-Marbach-Straße 1

74080 Heilbronn

Germany

phone +49 7131 918-0

info@marbach.com

www.marbach.com


