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Nasza technologia – zaawansowana prefa-

brykacja drewnianej konstrukcji szkieletowej 

– zapewnia uzyskanie optymalnego produk-

tu, czyli: wysokiej jako ci, ciep ego i przyja-

znego w u ytkowaniu domu.

Nasza oferta – gotowy dom z fabryki – umo -

liwia Pa stwu posiadanie w asnego domu 

w najkrótszym mo liwym czasie, jednocze-

nie zapewniaj c ekonomi  i komfort prowa-

dzenia inwestycji przy zachowaniu precyzji 

i dok adno ci mo liwych do uzyskania w wa-

runkach fabrycznych.

Nasze do wiadczenie – 20-letnie zaanga o-

wanie w rozwój budownictwa drewnianego 

w Polsce oraz kilkaset zrealizowanych in-

westycji – gwarantuje, e nasze domy s

konstrukcyjnie przemy lane i dopracowa-

ne, wyprodukowane wy cznie z najwy -

szej jako ci sprawdzonych materia ów oraz 

zapewnia profesjonaln  obs ug  z dba o ci

o ka dy detal.

Nasz profesjonalizm – przejawiaj cy si

w kompetentnym i odpowiedzialnym traktowa-

niu ca o ci procesu budowlanego (pocz wszy 

od projektu i otwarto ci w stosunku do klien-

ta, poprzez zasadniczy etap produkcji i kon-

troli, a  po finalny monta  budynku prowa-

dzony przez specjalistów) – pozwala Pa stwu 

z przyjemno ci  i spokojem przej  przez z o-

ony proces budowy w asnego domu.

Nasza elastyczno  – ch tnie spe nimy wszystkie 

yczenia klienta – umo liwia wykonanie dowol-

nego projektu w interesuj cym Pa stwa zakresie 

wykonawstwa i standardzie wyko czenia.

Nasza produkcja – realizowana w nowocze-

snych halach i korzystaj ca z zaawansowa-

nych technicznie maszyn i narz dzi – zapew-

nia zachowanie sta ej wysokiej jako ci produkcji 

Waszego domu.

Nasze biuro projektowe – zatrudniaj ce do-

wiadczonych in ynierów – sk adaj ce si

z do wiadczonych in ynierów – pomo e

w optymalizacji projektu i pozwoli zrealizowa

dom na miar  Pa stwa potrzeb i oczekiwa .

Nasze materia y – u ywamy wy cznie naj-

wy szej jako ci produktów renomowanych 

firm, które s  uznane i szeroko stosowane 

w profesjonalnym budownictwie – daj  Pa stwu 

komfort wieloletniego bezproblemowego u yt-

kowania nowego domu.

Nasze certyfikaty – presti owy znak jako ci 

„RAL” nadany przez niemiecki instytut GDF 

oraz cz onkostwo w krajowym Stowarzyszeniu 

Dom Drewniany – potwierdzaj  wysok  jako

naszej produkcji, a w efekcie spe nienie przez 

nasze domy najwy szych standardów wspó -

czesnego budownictwa energooszcz dnego 

i pasywnego.

Nasz europejski zasi g – domy naszej produk-

cji mo na spotka  na terenie Polski, Niemiec, 

Austrii, Hiszpanii czy Norwegii – dowodzi tego, 

e oferowany Pa stwu produkt potrafi spe ni

ró norodne wymagania zarówno pod wzgl dem 

klimatycznym, jak i architektonicznym.
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