
 

 

O firmie 

NA RYNKU OD 1992 ROKU 

Spółka DIAMOND ju ż od ponad 25 lat wiedzie prym w produkcji i 
dystrybucji systemów grzewczych i sanitarnych w Pol sce. Historia 
przedsi ębiorstwa rozpocz ęła si ę w roku 1992 i od tego czasu klienci 
darzą nas zaufaniem i uznaniem. 

Po wielu latach dystrybucji surowców założyciele przedsiębiorstwa postawili na 
import armatury sanitarnej i systemów grzewczych z Włoch. Wkrótce po tym, firma 
DIAMOND rozpoczęła wytwarzanie oraz sprzedaż produktów pod własna marką. 

Rok 1996 był znaczący, gdyż wtedy właśnie produkcja pod własną marką stała się 
priorytetem firmy. Jednocześnie, Spółka rozpoczęła współpracę z kilkoma 
zagranicznymi fabrykami. 

NOWE MOŻLIWOŚCI 

W grudniu roku 1999 firma została przekształcona w Spółkę prawa handlowego pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DIAMOND Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Od tego czasu Spółka stale się rozwija 
ciesząc się statusem jednego z najbardziej dynamicznych, zaufanych i stabilnych 
przedsiębiorstw w swojej branży. 



XXI wiek wyznaczył nowy rozdział w historii Spółki DIAMOND. Wraz z coraz bardziej 
dynamicznym rozwojem rynków wschodnich wzrósł zasięg współpracy z 
kontrahentami firmy DIAMOND. Rynek polski i chiński połączyły siły, co w efekcie 
dało początek powstania nowego, lepszego poziomu produkcji i dystrybucji. 

Obecnie w asortymencie można znaleźć produkty o najwyższej  jakości 
wyprodukowane w Polsce, Unii Europejskiej oraz te wytwarzane w innych krajach 
całego świata. 

WŁASNE LABORATORIUM 

Od roku 2005 rozwijamy własne laboratorium, w którym przeprowadzamy większość 
badań wynikających ze specyfikacji technicznej oraz europejskich norm. 
Jednocześnie, laboratorium służy do kontroli prototypów produktów przygotowanych 
do produkcji. 
Laboratorium odpowiada również za wyrywkową kontrolę jakości metodą AQL 
produktów przychodzących w dostawach z zakładów produkujących oraz za stałą 
kontrolę jakości stopów metali przy użyciu nowoczesnego spektrometru Bruker. 

Spółka DIAMOND współpracuje również z polskimi i zagranicznymi akredytowanymi 
laboratoriami oceniającymi produkty dla systemu +1 i 3. 

NAJWIĘKSZA DYSTRYBUCJA NA POLSKIM RYNKU 

Obecnie posiadamy 18 centrów logistycznych i magazynów o łącznej powierzchni ponad 30 
tys. metrów kwadratowych. Posiadamy jedną z najlepszych dystrybucji na polskim rynku. 

 

 

 

Kontakt: 

ADRES KORESPONDENCYJNY 

PL 31-514 Kraków, 
Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26 
 

SIEDZIBA SPÓŁKI 

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31 
(wjazd: Al. Beliny Prażmowskiego 24-26) 
Polska 

 

 



 

 

TELEFONY 

Centrala: 

(+48) 12 442 00 59 

Zarząd Spółki: 

(+48) 12 410 68 40 

Departament Obsługi Klienta: 

(+48) 12 410 69 11 

Konsultanci – Wsparcie dla Klienta: 

(+48) 12 410 68 78 - Dział Techniczny 
(+48) 12 410 68 36 - Administracja 
(+48) 12 410 68 71 - Rachunkowość 

Serwis techniczny: 

(+48) 12 410 69 17 
(+48) 12 410 69 18 

 

FAKSY 

Faks Główny Spółki: 

(+48) 12 378 35 66 

Faks Biuro Zarz ądu: 

(+48) 12 378 35 66 

Faks Dział Wsparcia dla Klientów:  

(+48) 12 378 35 66 

www.diamond.pl 
e-mail: bok@diamond.pl 
 

 


