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Firma Markis Trans Sp. z o.o. 
zajmuje się  transportem na terenie 
Unii Europejskiej  oraz pozostałych 
państw kontynentu Europejskiego.   
 
W posiadaniu naszej firmy są 
magazyny o  powierzchni 3000m2. 
Składowanie towarów neutralnych 
oraz wymagających dodatnich 
temperatur nie stanowi dla nas 
przeszkód, w każdej chwili jesteśmy 
w stanie dostosować się do potrzeb 
klienta. 

Mierzymy bardzo wysoko! 

 
 
Wszystkie nasze auta są 
monitorowane przez  system GPS. 
 
Firma nasza powstała w roku 1998, 
od ponad  16 lat działamy na rynku co 
pozwoliło poznać  potrzeby klientów i 
dostosować się do rynku  
tak aby nasi klienci byli w pełni  
usatysfakcjonowani z naszych usług. 
 
Dla naszej firmy najważniejsza jest  
zadowolenie naszych klientów. 



Jesteśmy firmą, dla której granice wyznacza 

 

Tylko nasza wyobraźnia. 

OFERTA 

Nasza firma specjalizuje się w transporcie 

towarów na terenie całej Unii Europejskiej. 

 

Dla naszych klientów oferujemy 

zróżnicowany tabor pozwalający na 

transport towarów w dowolnej ilości, 

wadze oraz temperaturze. Nasz tabor w 

zależności od potrzeb klienta może być 

załadowany w dowolny sposób tj. z tyłu, 

boku,  od góry - co umożliwia realizację 

nawet bardzo  wymagających zamówień 

na przewóz towarów oraz maszyn. 

 

Nasza flota liczy kilkadziesiąt pojazdów 

różnych typów,  m.in. naczepa typu 

plandeka, naczepa typu firanka, naczepa 

typu burto firanka, naczepa 

niskopodwoziowa, naczepa  typu 

izoterma, naczepa typu chłodnia. Z 

naszym taborem zyskują Państwo pewność 

realizacji każdego zamówienia. 

 

Dodatkowo nasza firma dysponuje 

powierzchniami produkcyjno – 

magazynowymi jak również biurowymi,  

które umożliwiają pełną obsługę potrzeb 

naszych klientów.  



JAK DZIAŁAMY 

Stale poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, 
które wyróżnią nas na rynku. 
 
 
Wybieramy najbardziej optymalne  
rozwiązania mające na celu minimalizację  
kosztów naszych klientów. 
 
Realizujemy strategię zbilansowanego 
rozwoju naszej floty pojazdów. 
 
 
Rozwijamy nasze kompetencje na 
międzynarodowych szkoleniach. 
 
 
Dzielimy się wiedzą, która przekłada się na 
realne korzyści naszych Klientów. 
 
 
Nigdy nie zapominamy , że naszym celem 
Jest wspólny sukces. 

JAK DZIAŁAMY 



ZAUFALI NAM 

Jesteśmy certyfikowanym członkiem sektora TSL  
m.in. w Trans.eu, TimoCom, Teleroute, Wtransnet  

NIE MOŻLIWE NIE ISTNIEJE 

MarkisTrans staje się coraz bardziej rozpoznawalną  
 
marką.  Wkładamy w to co robimy całe nasze serce –  
 
nasi Klienci to widzą i doceniają.  
 
Efektem jest kredyt  zaufania, którym nas obdarzają   
 
oraz coraz większe wyzwania, które podejmujemy. 



KONTAKT 

Biuro: 
biuro@markistrans.pl 
tel./fax +48 25 683 10 14 
 

Prezes mgr inż. Marcin Kisiel: 
marcin.kisiel@markistrans.pl 
tel. +48 602 369 964 

V-ce prezes mgr inż. Krzysztof Kisiel: 
krzysztof.kisiel@markistrans.pl 
tel. +48 606 205 918 

Adres do korespondencji: 
ul. Krótka 12 
08-410 Wola Rębkowska 
Polska 



GODNI   TWOJEGO   ZAUFANIA 
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