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ABM INVEST SP. Z O.O.

Adres:

ABM INVEST Sp. z o.o.
ul. Modlińska 129/U6
03-186 Warszawa

www.abminvest.eu

O firmie:

„ABM INVEST Sp. z o.o., we współpracy z Sunningwell International Polska Sp. z o.o., jest dostawcą/pro-
ducentem technologii prefabrykatów wytwarzanych na bazie biomasy (słomy, słomy ryżowej, gałęzi
drzew, trocin, skrawków drewna, łupin orzechów oraz wszelkich włókien roślinnych). Kompozyty są
wykorzystywane do produkcji mostów, ścian, schodów, ornamentów ozdobnych, drzwi, itd. Płyty można
w dowolny sposób docinać, formować, kształtować oraz w szybki prosty sposób składać i łączyć, dzięki
czemu technologia pozwala na szybkie wykonanie zamierzonego projektu każdego przeznaczenia.”

Szanowni Państwo,

Trwa konkurs na opracowanie projektu domu
modelowego dla programu Mieszkanie Plus. Celem
jest stworzenie wysokiej jakości budynków miesz-
kalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym spo-
łecznościom, spełniających rygorystyczne standar-
dy techniczne i urbanistyczne. A wszystko przy
możliwie niskim koszcie budowy, który pozwoli
oferować czynsz dostępny także dla osób słabiej
uposażonych.

Częścią procesu konkursowego są spotkania
projektantów i architektów z producentami nowo-
czesnych technologii budowlanych. Chcemy wspól-
nie dyskutować o możliwościach wykorzystania
nowatorskich pomysłów i innowacyjnych rozwią-
zań technologicznych w procesie projektowania
domu modelowego.

Mieszkanie Plus ma tworzyć rozwiązania dla
przyszłości, a nie kopiować przeszłość. Ma także
tworzyć doskonałe warunki do rozwoju relacji
międzyludzkich. Wychodzimy z założenia, że ludzie
potrzebują nie tylko dobrze zaprojektowanych
mieszkań, ale także przestrzeni wspólnych, gdzie
mogą razem wypoczywać, bawić się i spotykać.

W perspektywie strategicznej chcemy wykorzy-
stać program Mieszkanie Plus do rozwoju polskich
innowacji budowlanych i infrastrukturalnych. Miesz-
kania projektowane w nowych, trwałych i energo-
oszczędnych technologiach to przyszłość i wyzwa-
nie dla projektujących. To także warunek powodze-
nia programu Mieszkanie Plus, m.in. w obszarze
optymalizacji kosztów.

Doświadczenia z naszej przeszłości, m.in. przed-
wojenne inwestycje Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, dowodzą, że mieszkania dostępne ceno-
wo mogą być doskonałym miejscem do życia. Po-
mimo wielu wyzwań, jakim stawili czoło twórcy
WSM, mieszkania na Żoliborzu i Rakowcu do dziś
uchodzą za wzór społecznie odpowiedzialnego bu-
downictwa. To zasługa m.in. innowacji budowla-
nych i urbanistycznych, po jakie sięgnęli twórcy WSM.

Chcemy, aby owocem spotkań projektantów
i architektów z producentami nowoczesnych tech-
nologii budowlanych były domy i dzielnice, w któ-
rych ludzie będą się dobrze czuć – nie tylko dzisiaj,
ale też za 50 czy 100 lat. Wspólnie możemy stwo-
rzyć nowy standard na rynku mieszkaniowym, który
nie tylko wzmocni fundamenty krajowego rynku,
ale też istotnie zwiększy jakość życia tysięcy pols-
kich rodzin.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o infor-
macje przekazane przez poszczególnych producen-
tów technologii. Publikacja ta ma charakter wyłącz-
nie edukacyjny. Zawarte w niej informacje w żad-
nym razie nie stanowią porad prawnych, inwesty-
cyjnych ani biznesowych. BGK Nieruchomości S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentual-
nych decyzji lub czynności podjętych na podstawie
lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej
publikacji lub wynikające z jej treści.
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AKSBUD SYSTEM SP. Z O.O.

Adres:

AKSBUD System Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 8
46-040 Schodnia

www.aksbud.com

O firmie:

„Firma AKSBUD oferuje gotowe elementy ze styropianu zbrojonego z obu stron siatką metalową w nowo-
czesnej technologii CONCREWALL (styropianowo betonowa).
Konstrukcja styropianowa wypełniana jest betonem, a po wyschnięciu tworzy gotowy szkielet budynku,
który jest wykończony betonem metodą natryskową.
Niska masa panelu 18 kg (3 x 1,2 m) umożliwia łatwy (ręczny) montaż. Panele dostarczane są na budowę
w całości, ustawiane są na wcześniej przygotowanej płycie, na zakotwionych w niej prętach.”

BAUMAT SP. Z O.O.

Adres:

BAUMAT Sp. z o.o.
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń

www.baumat.com.pl

O firmie:

„Firma Baumat działa na rynku budowlanym od 1990 roku. Jesteśmy czołowym producentem konstruk-
cyjnych i architektonicznych prefabrykatów z betonu oraz gotowych, w pełni wyposażonych modułów
budowlanych.
Realizujemy obiekty w technologii budowy z wielkowymiarowych prefabrykowanych elementów żelbe-
towych. Zasadniczymi cechami takiego systemu budowy jest uprzemysłowienie wszystkich etapów reali-
zacji obiektów, co w efekcie wpływa na obniżenie kosztów i skrócenie czasu budowy.”

BETARD SP. Z O.O.

Adres:

BETARD Sp. z o.o.
ul. Polna 30
55-095 Długołęka

www.betard.pl

O firmie:

„Od lat specjalizujemy się w produkcji zróżnicowanych elementów prefabrykowanych dla budownictwa:
od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, po skomplikowane elementy
konstrukcji inżynierskich, drogowych, mostowych, hydrotechnicznych i innych.
Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości materiałów budowlanych z betonu, także nietypowych,
wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich
rodzaju i wielkości inwestycji.”
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BRANDAR SP. Z O.O.

Adres:

Brandar Sp. z o.o.
ul. Apteczna 16
41-407 Imielin

www.brandar.pl 

O firmie:

„Brandar jest jedną z niewielu firm wykonujących obiekty w standardzie pasywnym kompleksowo – tj. od
koncepcji, poprzez projekt, po realizację.
Budynki jedno- i wielorodzinne oraz inne, realizowane w naszej technologii „XXII”, charakteryzują się:
krótkim cyklem budowy (elementy prefabrykowane wielkowymiarowe), zastosowaniem nowatorskich
rozwiązań stanowiących odpowiedź na wymagania w zakresie europejskich norm budownictwa pasyw-
nego, kładąc nacisk na ekologię i wykorzystanie innowacyjnych technologii.”

BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A.

Adres:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek

www.budizol.com.pl

O firmie:

„Od początku działalności stawiamy na rozwój technologiczny w celu uzyskania najwyższej jakości
produktów. Stosując nowatorskie rozwiązania, staliśmy się cenionym producentem innowacyjnych,
wysoko przetworzonych prefabrykatów żelbetowych i z betonu sprężonego.
Nasze produkty posiadają unikalne cechy i właściwości, m.in. dzięki wprowadzeniu parametrów
energooszczędnych; zastosowaniu w ramach prefabrykatów innowacyjnych rozwiązań instalacyjnych
(w tym elektrycznych, grzewczych, chłodzących); maksymalnej optymalizacji produkcji.”

BUDO-SYSTEM SP. Z O.O.

Adres:

BUDO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Suwalna 9B, Łajski
05-119 Legionowo

www.budo-system.pl

O firmie:

„Budo-System oferuje wykonywanie konstrukcji prefabrykowanych z betonu. W ramach działalności pro-
jektuje, produkuje i montuje prefabrykaty wielkowymiarowe. Produkcja odbywa się w nowoczesnym
zakładzie produkcyjnym w Legionowie.
Główne elementy konstrukcji to: ściany, balkony, stropy, schody, podciągi i szachty. Zastosowanie prefab-
rykatów Budo-System skraca czas robót na budowie, podwyższa jakość wykonania, obniża koszty budo-
wy, ogranicza ilość robót budowlanych uciążliwych dla otoczenia budowy.”
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BUDOWNICTWO MODUŁOWE SP. Z O.O.

Adres:

Budownictwo Modułowe Sp. z o.o.
ul. Godebskiego 32
05-090 Raszyn

www.budownictwomodulowe.com

O firmie:

„Spółka wprowadza na rynek żelbetowe monolityczne moduły budowlane, gdzie ściany i strop są jednym
elementem powstałym w prefabrykacji betonu.
Innowacyjna konstrukcja umożliwia zestawianie Q-Modułów® z pełnym otworowaniem ścian, a także
w układzie do 4 kondygnacji z możliwością wykorzystania dachów płaskich. W ścianach i stropach
zatopione są instalacje (również grzewczo-chłodzące). Możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań
inwestora.”

BUSZREM S.A.

Adres:

BUSZREM S.A.
ul. Żwirki 9
97-300 Piotrków Trybunalski

www.prefabrykaty.buszrem.pl 

O firmie:

„Zakład Prefabrykacji w Sochaczewie jest zakładem produkcyjnym działającym w ramach grupy kapitało-
wej BUSZREM S.A. Zdobyte wieloletnie doświadczenie, rozumienie potrzeb rynku i trendów nowoczesne-
go budownictwa zaowocowało zakupieniem w 2011 roku linii technologicznych do produkcji wielkogaba-
rytowych prefabrykatów żelbetowych. Materiałem, z którego wytwarzamy elementy prefabrykowane, jest
beton tradycyjny lub beton na kruszywie keramzytowym – lekki materiał o bardzo dobrych parametrach
izolacyjnych i akustycznych, szeroko stosowany m.in. w Skandynawii i Niemczech.”

CARBO-MAG SP. Z O.O.

Adres:

CARBO-MAG Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom

www.carbomag.com

O firmie:

„Carbo-Mag Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i rozwojem materiałów budowlanych w oparciu o własne,
innowacyjne opracowania w zakresie technologii betonów magnezowych. Nasze produkty charakteryzują
się niespotykanymi w technologiach tradycyjnych parametrami, takimi jak wysoka wytrzymałość,
niepalność, odporność na warunki atmosferyczne, lekkość, znakomita izolacja cieplną, właściwości
bakterio- i grzybobójcze. Dzięki technologii modułowej nasze obiekty są trwałe, wytrzymałe, łatwe i szyb-
kie w montażu, a ponadto tanie przy zachowaniu wszelkich parametrów.”
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COMFORT S.A.

Adres:

COMFORT S.A.
Rakowice Małe 17
59-600 Lwówek Śląski

www.comfortsa.pl

O firmie:

„COMFORT S.A. to nowoczesna firma założona w 1990 roku. Należy do czołowych polskich producentów
prefabrykatów żelbetowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie typy elementów konstruk-
cyjnych, a doświadczony zespół stale wprowadza nowe rozwiązania oraz dba o najwyższą jakość ofero-
wanych wyrobów. Firma dostarcza prefabrykaty na budowy największych obiektów w Polsce – centrów
handlowych, obiektów przemysłowych, stadionów, użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszka-
niowego i mostowego.”

DOMBUD BETON SP. Z O.O.

Adres:

Dombud Beton Sp. z o.o.
ul. Budowlana 4
41-100 Siemianowice Śląskie

www.dombud.pl

O firmie:

„Spółka Dombud Beton, poza produkcją betonu towarowego, specjalizuje się w wykonywaniu nietypo-
wych elementów prefabrykowanych z betonu, w oparciu o dostarczoną dokumentację. Wykonujemy
elementy na rynek krajowy i zagraniczny. Najczęściej produkowane elementy to: schody, balkony, loggie,
słupy, szyby windowe, stropy filigran, podciągi i elementy małej architektury (również z betonu
architektonicznego). Dzięki opracowanej technologii produkcji i dużemu doświadczeniu w wykonywaniu
elementów prefabrykowanych jesteśmy w stanie wykonać nawet najbardziej skomplikowane zlecenia.”

D-TRACK GMBH

Adres:

D-TRACK Gmbh HELBAU Sp. z o.o.
(firma holenderska) (firma polska)

ul. Kłobucka 23c
02-699 Warszawa

O firmie:

„Reprezentant nowych technologii w budownictwie z Holandii.”
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ECOHOME24 SP. Z O.O.

Adres:

EcoHome24 Sp. z o.o.
ul. K. Makuszyńskiego 47
41-218 Sosnowiec

www.ecohome24.it

O firmie:

„EcoHome24 Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu domów energooszczędnych. Wychodząc naprzeciw
trendom i zapotrzebowaniu na nowoczesne technologie w mieszkalnictwie, spółka nasza podjęła to
wyzwanie. Domy nasze spełniają najwyższe standardy przyjaznego domu dla jego mieszkańca.
Spółka nasza wykonała już wiele realizacji na terenie Włoch oraz Polski.
Największym priorytetem dla spółki jest zadowolenie każdego wymagającego klienta.
Nasze domy spełniają zasadę: 10 x tak +.”

EKOINBUD SP. Z O.O.

Adres:

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk

www.ekoinbud.pl

O firmie:

„Ekoinbud Sp z o.o. działa z sukcesami na polskim rynku od 1998 roku. Energooszczędne budynki są
aktualnie podstawowym produktem spółki. Prefabrykowane drewniane elementy ścian, stropów, dachów
są dostarczane na plac budowy, gdzie w ciągu kilku dni zostają zmontowane na płycie fundamentowej.
Przykrycie budynku oraz pozostałe prace montażowe i instalacyjne trwają przez kolejne 2–3 tygodnie.
Naszym klientom gwarantujemy profesjonalizm na każdym etapie współpracy – od projektu, poprzez
budowę, do prac wykończeniowych.”

ELBET S.C.

Adres:

ELBET S.C.
Konieczno 3a
29-100 Włoszczowa

www.elbet.pl

O firmie:

„Przedsiębiorstwo ELBET S.C. zostało utworzone w 1982 roku. Firma zajmuje się produkcją prefabry-
katów dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. W ofercie znajdują się: stropy kanałowe, filigranowe,
WPS, DKZ, elementy klatek schodowych, ściany nośne, słupy, płyty balkonowe, ściany oporowe, szyby
windowe, belki nadprożowe. Firma uczestniczyła w budowie dziesiątek budynków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Częstochowie, a także w Oslo i Mona-
chium.”
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FABUD WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH S.A.

Adres:

FABUD WKB S.A.
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie

www.fabudwkb.com.pl

O firmie:

„FABUD WKB S.A jest największym producentem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych na południu
Polski. Spółka może wykonać, dostarczyć i zamontować każdy prefabrykowany element żelbetowy, jaki
pojawi się w projekcie konstrukcji budynku mieszkalnego. Mogą to być elementy żelbetowe płaskie
występujące w systemach ścianowych (budynki wielkopłytowe – ściany), jak również elementy prętowe
w systemach szkieletowych (budynki szkieletowe, słupy, belki). Nasza oferta obejmuje także prefab-
rykowane schody żelbetowe, płyty stropowe w tym sprężone (HC), płyty balkonowe i inne.”

FABRYKA DOMÓW BOGUCIN
Adres:

Fabryka Domów Bogucin
Bogucin 81
26-930 Garbatka Letnisko

www.fdbogucin.pl

O firmie:

„Fabryka Domów BOGUCIN jest producentem zmodyfikowanego, prefabrykowanego systemu konstrukcji
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Produkujemy ściany konstrukcyjne, stropy kanałowe, klatki schodowe i elementy dachowe.
W ofercie posiadamy szereg innych prefabrykatów żelbetowych: podwaliny, panele akustyczne oraz
elementy produkowane wg rozwiązań indywidualnych.”

GRALBET SP. Z O.O.

Adres:

PPH GRALBET Sp. z o. o.
Gralewo PKP 194
13-214 Uzdowo

www.gralbet.com.pl

O firmie:

„Producent prefabrykatów żelbetowych i stunobetonowych. Oferujemy: projektowanie, wykonanie, trans-
port oraz montaż naszych elementów.”



9

GRC TECHNOLOGIE SP. Z O.O.

Adres:

GRC Technologie Sp. z o.o.
ul. Energetyków 1
32-050 Skawina

www.grctechnologie.pl

O firmie:

„GRC Technologie to przede wszystkim produkcja innowacyjna i ekologiczna, służąca ochronie środowis-
ka. Zajmujemy się produkcją chemii budowlanej, hydraulicznych spoiw drogowych oraz betonu architek-
tonicznego.
W zakładzie mieszczącym się w Skawinie produkujemy płyty i okładziny elewacyjne oraz elementy deko-
racyjne i użytkowe, którym potrafimy nadać dowolny kształt, fakturę oraz barwę. Spółka jest w trakcie
procedury patentowej na produkty, które zrewolucjonizują rynek budowlany w Polsce.”

H+H POLSKA SP. Z O.O.

Adres:

H+H Polska Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

www.hplush.pl

O firmie:

„H+H Polska należy do duńskiej Grupy H+H, która jest wiodącym producentem bloczków z betonu komór-
kowego w Europie. Produkcja bloczków z betonu komórkowego prowadzona jest w Polsce w sześciu
zakładach: Redzie, Lidzbarku, Warszawie, Puławach, Gorzkowicach i Żelisławicach. H+H Polska dostarcza
kompletną gamę produktów z betonu komórkowego. Oferuje bloczki w gęstościach od 300 do 800 kg/m3.
Asortyment ten produkowany jest z najlepszych surowców i w najbardziej zaawansowanej kategorii
wymiarowej TLMB, która charakteryzuje się najmniejszą tolerancją wymiaru wysokości ± 1 mm.”

HALDEX S.A. 

Adres:

HALDEX S.A.
pl. Grunwaldzki 8–10
40-951 Katowice

www.haldex.com.pl

O firmie:

„Przedsiębiorstwo Haldex S.A. zajmuje się odzyskiem węgla z odpadów pogórniczych oraz produkcją cer-
tyfikowanych kruszyw.
W wyniku przeróbki odpadów produkuje miał energetyczny i kruszywo, które może być wykorzystane
jako materiał w budownictwie obiektów lądowych (nasypy, podbudowy dróg, prefabrykaty betonowe)
oraz hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe).”
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HENDRIKS STALEN BEKISTINGTECHNIEK
Adres:

Hendriks Stalen Bekistingtechniek
Inductorstraat 41
3903 KA Veenendaal, Holandia

www.hendriks-steel-formwork.com

O firmie:

„Idąc naprzeciw oczekiwaniom programu Mieszkanie Plus, przedstawiamy technologię prefabrykacji na
budowie, przy użyciu szalunków tunelowych firmy Hendriks. Metoda została rozpowszechniona i od
wielu lat (25–30 lat) jest z powodzeniem stosowana w budownictwie mieszkaniowych, apartamentowym,
biurowym, hotelowy, kubaturowym w Holandii. Technologia szalunków tunelowych wyróżnia się wśród
innych technologii maksymalną efektywnością, jakością, dokładnością, prostotą oraz bezkonkurencyjną
szybkością wykonania, oferując elastyczne możliwości modelowania i kształtowania powierzchni użytkowej.”

INBET SP. Z O.O.

Adres:

inBet Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
83-050 Kolbudy

www.inbet.com.pl

O firmie:

„Spółka inBet powstała w 1999 roku w Kolbudach. Jej naturalną bazą techniczną stała się wytwórnia
prefabrykatów firmy ROLBET KOLBUDY. Naczelnym celem spółki jest zapewnienie wysokiej jakości
naszym wyrobom i spełnienie wymagań klientów. Specjalizujemy się w produkcji prefabrykatów
żelbetowych – w tym w szczególności dla budownictwa mieszkaniowego. Produkujemy głównie stropy
typu filigran, elementy klatek schodowych, płyty balkonowe i inne. Obecnie nasze wyroby można spotkać
na wielu budowach Trójmiasta i województwa pomorskiego, oraz na rynku skandynawskim.”

IZODOM 2000 SP. Z O.O.

Adres:

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 2a
98-220 Zduńska Wola

www.izodom.pl

O firmie:

„Oferujemy kompletną technologię do budowy obiektów wysoce energooszczędnych i pasywnych – od
fundamentów i ścian, aż po dach. Jesteśmy producentem materiałów budowlanych pozwalających szybko
i w atrakcyjnych cenach budować budynki oszczędzające nawet 90% energii. Jako jedyni na świecie
jesteśmy wyróżnieni przez Departament Środowiska ONZ, Ministerstwo Środowiska i Komisję Euro-
pejską. Istniejemy na rynku od 1991 roku, eksportujemy 90% naszych produktów. Posiadamy ponad
19 tys. budynków referencyjnych na całym świecie – w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji.”
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KARMAR S.A.

Adres:

KARMAR S.A.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa

www.karmar.com.pl

O firmie:

„KARMAR S.A. w ciągu swojej dwudziestopięcioletniej działalności, stał się jedną z czołowych firm budow-
lanych w Polsce.
Firma oferuje kompleksową obsługę realizowanych projektów – od etapu projektowania po wykonaw-
stwo – we wszelkich aspektach: finansowych, prawnych, i organizacyjnych, dbając przy tym o zrówno-
ważony rozwój. Karmar S.A. działa w strukturach francuskiej grupy Bouygues – światowego lidera w bu-
downictwie, mediach i telekomunikacji, generującego średnie roczne obroty rzędu 33 mld euro.”

KB DOM SP. Z O.O. 

Adres:

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3, Kartoszyno
84-110 Krokowa

www.kbdom.pl

O firmie:

„Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o. jest Generalnym Wykonawcą na rynku budownictwa mieszka-
niowego i biurowego oraz producentem prefabrykatów żelbetowych: ścian i stropów, balkonów, biegów
schodowych oraz elewacji. Spółka należy do Grupy Kapitałowej KB DOM S.A., notowanej na GPW S.A.
Spółka zrealizowała 2,2 tys. lokali w 14 inwestycjach. Przychody w 2016 roku przekroczyły 140 mln zł.
KB DOM Sp. z o.o. zrealizowała prefabrykowany budynek mieszkalny w Polsce (Gdańsk) oraz prefabryko-
wane domy szeregowe w Szwecji (Malmö).”

KONBET POZNAŃ SP. Z O.O.

Adres:

KONBET POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. św. Wincentego 11
61-003 Poznań

www.konbet.com.pl

O firmie:

„Jesteśmy producentem innowacyjnych i ekonomicznych, prefabrykowanych stropów strunobetonowych:
SPK, SMART, MASTER oraz VECTOR. Nasze rozwiązania zostały nagrodzone licznymi wyróżnieniami, w tym
medalami MTP.
Działamy kompleksowo od projektu, poprzez produkcję i montaż. Obsługujemy największe firmy w kraju.
Stworzyliśmy platformę STROPY.pl, zrzeszającą 9 polskich firm, producentów systemów stropowych,
w tym stropu VECTOR.”
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KONSBUD DREWNO KLEJONE SP. Z O.O.

Adres:

Konsbud Drewno Klejone
Stobno 55A
72-002 Stobno

www.konsbud.com

O firmie:

„Przedsiębiorstwo Konsbud powstało w 2002 roku. Jest producentem prefabrykowanych konstrukcji ma-
sywnych z zastosowaniem drewna klejonego warstwowo.
Do produkcji stosowane są najwyższej jakości surowce. Proces produkcji oraz prefabrykacji charak-
teryzuje się najwyższą dokładnością i jakością z uwagi na zastosowanie technologii CNC. Bogate doś-
wiadczenie przedsiębiorstwa oraz długi okres obecności na rynku pozwolił na realizację około 800 pro-
jektów w zakresie od projektowania po realizację.”

MAR-BUD SP. Z O.O.

Adres:

Mar-Bud Sp. z o.o.
ul. Pawła Włodkowica 2c
03-262 Warszawa

www.mar-bud.pl

O firmie:

„Mar-Bud: ▪ prefabrykowane ściany pozwalają na wykonanie budynku w każdym układzie konstruk-
cyjnym bez ograniczeń w projektowaniu; ▪ dla ścian zewn. grubości 40 cm U=0,1; ▪ system odzysku ener-
gii ze ścieków; ▪ projektowanie w BIM; ▪ adaptacja projektów lub „zaprojektuj i zbuduj”; ▪ inwestorstwo
zastępcze, generalne wykonawstwo; ▪ 20 lat doświadczenia w realizacji dużych projektów.
Obecnie rozpoczynamy w rejonie Warszawy realizację dużego osiedla mieszkaniowego z zastosowaniem
naszych opatentowanych rozwiązań.”

MULTICOMFORT SP. Z O.O.

Adres:

Multicomfort Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 84
41-603 Świętochłowice

www.multicomfort.pl

O firmie:

„MultiComfort jest producentem budynków prefabrykowanych w technologii szkieletu drewnianego.
Dostarczamy domy do takich krajów jak: Polska, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Łotwa, Włochy, Cypr,
Anglia, Francja.
Możliwa jest budowa każdego projektu domu/budynku, brak ograniczeń projektowych.
Trzy niepodważalne zalety technologii: ▪ doskonała izolacja i szczelność; ▪ energooszczędność; ▪ krótki
czas budowy.”
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NOVODO SP. Z O.O. 

Adres:

Novodo Sp. z o.o.
ul. Maraiana Domagały 1
30-841 Kraków

www.novodo.eu

O firmie:

„Żelbetowy strop VECTOR jest w pełni zbrojonym szalunkiem traconym pod strop monolityczny. Jego
główną zaletą jest połączenie najlepszych cech systemów stosowanych obecnie, znacząco obniżając koszty
wykonania stropu oraz upraszczając montaż. Wśród głównych zalet tego nowoczesnego systemu można
wymienić między innymi niski koszt, skrócony czas i uproszczenie montażu, wysokie parametry nośności
oraz wysoki współczynnik izolacji akustycznej. Strop VECTOR charakteryzuje się niewielkim rozmiarem
60 cm szerokości, a także wysokością 15, 18, 20, 24 centymetrów.”

PEIKKO POLSKA SP. Z O.O.

Adres:

PEIKKO POLSKA SP. Z O.O.
Al. Niepodległości 761
81-838 Sopot

www.peikko.com

O firmie:

„Firma Peikko oferuje technologię do łączenia prefabrykatów żelbetowych, co znacznie przyspiesza
wznoszenie konstrukcji budynków. Oferujemy także unikalne rozwiązanie w postaci ukrytych podciągów
zespolonych, zapewniających wraz z prefabrykowanymi płytami stropowymi szybkość wykonania stropu
oraz jego funkcjonalność i estetykę (płaskie sufity). Technologie te z powodzeniem są stosowane w Skan-
dynawii. Firma Peikko istnieje na rynku już ponad 50 lat, wywodzi się z Finlandii, a obecnie prowadzi
działalność w ponad 30 krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.”

PEKABEX S.A.

Adres:

Pekabex S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań

www.pekabex.pl 

O firmie:

„Jesteśmy wiodącym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Zapewniamy doradztwo technicz-
ne, projektowanie, produkcję, transport, montaż i generalne wykonawstwo. Oferujemy szeroki wachlarz
produktów standardowych i realizujemy zamówienia oparte na indywidualnych projektach. Posiadamy
cztery fabryki: w Poznaniu, Bielsku Białej, Gdańsku i Mszczonowie k. Warszawy. Na rynek skandynawski
produkujemy elementy ścienne, wyposażone w instalację elektryczną, zamontowane okna i parapety zew-
nętrzne, a także wykończone specjalnymi tynkami strukturalnymi.”
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PEPEBE WŁOCŁAWEK PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Adres:

PEPEBE Włocławek
Al. Jana Pawła II 15
87-809 Włocławek

www.pepebe.pl

O firmie:

„PEPEBE Włocławek od ponad 60 lat zajmuje się produkcją materiałów budowlanych, a przede wszystkim
wytwarzaniem prefabrykatów żelbetowych. Koncepcja budynków modułowych przedstawia realizację
w oparciu o wykonywane przez PEPEBE WŁOCŁAWEK betonowe moduły przestrzenne. Idea modułowe-
go rozwiązania skupia się przede wszystkim na skróceniu czasu realizacji inwestycji. Produkcja prefab-
rykatów żelbetowych: płyty stropowe, DKZ-ty, gotowe garaże prefabrykowane, nietypowe prefabrykaty
żelbetowe pod indywidualne zamówienia.”

PRAEFA SP. Z O.O.

Adres:

PRAEFA Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9
66-300 Międzyrzecz

www.praefa.com

O firmie:

„PRAEFA jest duńskim koncernem zajmującym się produkcją i montażem domów prefabrykowanych
z elementów keramzytowych. Specjalizujemy się w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym,
produkujemy także budynki dla przemysłu i rolnictwa. Wieloletnia działalność na różnych rynkach
uczyniła z nas doświadczonego i godnego zaufania partnera dla naszych klientów. Do naszej palety usług
należą opracowania techniczne, produkcja, dostawa i montaż zaawansowanych stanów surowych
(głównie elementów ściennych i stropowych, belek, podciągów, słupów oraz klatek schodowych).”

PRECON POLSKA SP. Z O.O.

Adres:

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa

www.precon.com.pl

O firmie:

„Precon Polska jest jednym z czołowych przedsiębiorstw w Polsce w sektorze produkcji żelbetowych
i struno betonowych konstrukcji prefabrykowanych dla przemysłu budownictwa mieszkaniowego oraz
rolnictwa i infrastruktury kolejowej. Biuro Zarządu mieści się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47,
natomiast część produkcyjna w Jastrowiu koło Piły. Firma zatrudnia ponad 250 osób. Nowoczesny park
maszynowy i wysoce wykwalifikowana kadra zapewnia produkcję prefabrykatów żelbetowych i struno-
betonowych najwyższej jakości.”
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PREFABET BIAŁE BŁOTA S.A.

Adres:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota

www.prefabet-bb.com.pl 

O firmie:

„Spółka działa na terenie całego kraju od 120 lat, będąc czołowym producentem prefabrykatów beto-
nowych, żelbetowych i strunobetonowych. Naszym wiodącym produktem są stropy sprężone SPIROLL,
które uzupełnione o słupy, dźwigary, studnie i rury dają nam znaczny handicap w kompleksowej realizacji
obiektów mieszkaniowych, przemysłowych, handlowych oraz użyteczności publicznej.
Wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 utwierdza naszą wysoką pozycję na ryn-
ku budowlanym.”

QUADLOCK
Adres:

P.W. FLORKOM
Wojciech Florjańczyk
Mochle 26, 86-014 Sicienko 

www.quadlock.pl

O firmie:

„Technologia szalunku traconego (ICF) Quad-Lock służy do budowy solidnych budynków betonowych
w izolacji EPS. Budynki wybudowane w tej technologii są energooszczędne, bezpieczne i ekologiczne.
Technologia szalunku traconego Quad-Lock jest wyjątkowo wszechstronna, elastyczna i obecnie bezkon-
kurencyjna, można ją zaadaptować do każdego projektu budowlanego. W tej technologii możemy budo-
wać budynki wielokondygnacyjne. Szalunek tracony Q-L charakteryzuje bardzo szybka budowa i prostota
dla firm wykonawczych.”

RECTOR POLSKA SP. Z O.O.

Adres:

RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64e
32-500 Chrzanów

www.rector.pl 

O firmie:

„Rector Polska oferuje nowoczesne systemy stropowe sprężone gęstożebrowe. Stropy Rectobeton
(z pustakiem betonowym) oraz Rectolight (z ultralekkim panelem drewnopochodnym) wyróżnia duża
rozpiętość dochodząca nawet do 10 m.
Wysoka jakość, duża wytrzymałość oraz szybki montaż doceniana jest wśród Projektantów jak i Wyko-
nawców. 60 lat doświadczenia na rynkach europejskich to miliony osób stąpające na co dzień po stropach
Rector.”
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SEWACO SP. Z O.O.

Adres:

SEWACO Sp. z o.o.
ul. Miętowa 3/1
81-589 Gdynia

www.sewaco.pl

O firmie:

„System SEWACO to nowoczesna technologia prefabrykacji, umożliwiająca wznoszenie budynków aż do
8 kondygnacji. Najważniejsze cechy sytemu SEWACO:
▪ niskie koszty budowy; ▪ energooszczędność przy standardowej grubości ścian; ▪ prefabrykowanie kom-
pletnych budynków, od fundamentu aż po dach; ▪ szybka realizacja, montaż do 1 kondygnacji na dobę;
▪ wysoka wytrzymałość budynku, żelbetowa konstrukcja; ▪ elastyczność architektoniczna, możliwość
dostosowania i przebudowy poszczególnych lokali, brak ścian nośnych.”

SUPERDOM
Adres:

SUPERDOM.PL
ul. Żorska 281
44-251 Rybnik

www.superdom.pl

O firmie:

„SUPERDOM to firma zajmująca się nowoczesną technologią budowy ciepłych i energooszczędnych
domów. Konstrukcja SUPERDOMU oparta jest na szkielecie drewnianym. Ściany SUPERDOMU docieplone
są trwałą, ciepłą i oddychającą otwartokomorową
SUPERPIANĄ PUR. Do wykończenia ścian SUPERDOMU używamy SUPERPŁYTY MGO – wielozadaniowej
płyty wykończeniowej i konstrukcyjnej, która jest niepalna, twarda i trwała w swojej konstrukcji, neut-
ralna na wilgoć, nietoksyczna oraz przeciwgrzybicza i przeciwbakteryjna.”

TADEKS FERTIG HAUS
Adres:

Z.P.H.U. TADEKS FERTIG HAUS 
ul. Przemysłowa 1
42-141 Przystajń

www.tadeks.pl

O firmie:

„Posiadamy specjalistyczne zaplecze maszynowe i zatrudniamy kilkudziesięciu wykwalifikowanych
pracowników, których doświadczenie i umiejętności połączone z pasją i wiedzą pozwalają na
wykonywanie najbardziej zaawansowanych projektów. Decydując się na budowę domu z firmą Tadeks
Fertig Haus, każdy Inwestor zrealizuje swoje marzenie o wykonawstwie swojej inwestycji z solidnym
wykonawcą o wieloletniej tradycji i szerokiej wiedzy. Oferujemy kompleksową obsługę po sprzedażową
i wsparcie, tak aby nasi klienci w pełni mogli korzystać z naszych produktów i usług.”
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TECH-BET SP. Z O.O.

Adres:

Tech-Bet Sp. z o.o.
Żabi Róg 140
14-300 Morąg

www.tech-bet.pl

O firmie:

„Produkujemy elementy dla budownictwa mieszalnego, infrastruktury kolejowej oraz hal. W 2016 roku
wykonaliśmy 221 000 m kw. stropów. Pośrednio realizujemy budownictwo wielorodzinne. Obecnie,
jeszcze nie zakończona, budowa to 360 lokali mieszalnych, już przekazano do użytkowania to 248 lokali.
W realizowanych przez nas budowach stosujemy prefabrykaty własnej produkcji. Dzięki naszym inno-
wacjom posiadamy niskie koszty. Cena sprzedaży 1 m kw. PUM w stanie deweloperskim rozpoczyna się
już od 2 690 zł brutto.”

TECHNOBETON SP. Z O.O.

Adres:

Technobeton Sp. z o.o.
ul. S. Leszczyńskiego 60
20-068 Lublin

www.technobeton.pl

O firmie:

„Od 2007 roku Technobeton dynamicznie rozwija swą działalność na Lubelszczyźnie. Dzięki wiedzy o roz-
wiązaniach technologicznych oraz znajomości rynku deweloperskiego i funkcjonalnych układów
architektonicznych, stworzyliśmy nowoczesny projekt taniego budownictwa mieszkaniowego. Projekt
budynku wielorodzinnego składa się z łączonych małych i dużych modułów. Materiały budowlane stanu
surowego produkowane są przez Technobeton. Najważniejszy parametr to koszt stanu deweloperskiego
budynku, bez kosztu gruntu, sieci i zagospodarowania terenu poniżej 2 000 zł netto / m2 PUM.”

VG-ORTH POLSKA SP. Z O.O.

Adres:

VG-ORTH Polska sp. z o.o.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

www.multigips.pl

O firmie:

„Przedmiotem działalności firmy VG-ORTH jest produkcja i sprzedaż gipsowych wyrobów budowlanych
MultiGips, ze specjalizacją w dziedzinie systemu ścian działowych z płyt (bloków) gipsowych oraz mie-
szanek tynkarskich maszynowego i ręcznego stosowania. Zakład produkcyjny, centralny magazyn oraz
biuro handlowe odpowiedzialne za koordynacje sprzedaży i kontakt z klientami mieszczą się w Jaworznie.
Dzięki bezpośredniej łączności komputerowej w ramach systemu SAP oraz sprawnej logistyce, zapew-
niamy szybki i terminowy dowóz zamówionych towarów do naszych odbiorców w Polsce i za granicą.”
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BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
Telefon: +48 22 246 62 10

Faks: +48 22 246 62 98
Email: sekretariat@bgkn.pl

www.bgkn.pl
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