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Prezentacja firmowa

Firma Rolbud specjalizuje si  w budowie niepowtarzalnych i jedynych w swo-

im rodzaju ogrodze  oraz elewacji zewn trznych z kamienia naturalnego. 

Ju  od dziesi ciu lat dok adamy wszelkich stara  aby spe nia  marzenia 

nawet najbardziej wymagaj cych klientów.

Elewacje i ogrodzenia pi kne z natury

ROLBUD Us ugi remontowo-budowalne

ul. Raciborska 395/34

44-280 Rydu towy

tel. 032 457 41 79

tel. kom. 0694 751 868

www.ladnie-mieszkaj.pl

biuro@ladnie-mieszkaj.pl

Dzi ki naszemu zaanga owaniu i konse-

kwencji budujemy przedsi biorstwo b d -

ce solidnym i przyjacielskim partnerem. 

Jeste my firm  o stabilnej pozycji na rynku 

regionalnym. Nasz zespó  to ludzie z pasj ,

którzy swoj  kreatywno ci  potrafi  nawet 

z najprostszego materia u wydoby  i pod-

kre li  jego naturalne pi kno wyznacza-

j c w ten sposób nowy kierunek rozwoju 

bran y. Dbamy o wysok  jako  produktu, 

staraj c si czy  klasyk  i prostot  roz-

wi za  ze wspó czesnymi wymogami ar-

chitektury.

Nasza firma nie ma okre lonej gamy pro-

duktów czy te  materia ów na których pra-

cujemy. Pasja oraz do wiadczenie  pozwalaj

nam z ka dego kamienia naturalnego stwo-

rzy  pi kny i niepowtarzalny produkt dosto-

sowany tak e do indywidualnych potrzeb 

klienta.

Dlaczego kamie  naturalny?
Elewacje czy te  ogrodzenia z kamienia s  bar-

dzo trwa e, a przy odpowiedniej piel gnacji 

mo na pokusi   si  o stwierdzenie, e s  wr cz 

niezniszczalne. 

Praca z kamieniem jest sztuk  (r kodzie-

em), co daje  klientowi pewno , i  jego oto-

czenie domu czy te  elewacje s  niepowtarzal-

ne i jedyne w swoim rodzaju.

Na rynku obecnie s  tysi ce materia-

ów dost pnych do wyko czenia elewacji 

czy te  stworzenia ogrodzenia. Jednak e

niektóre z nich za kilka lat wyjd  z mody, 

inne za  nie wytrzymaj   próby  czasu. 

Dobrze wykonana sztuka kamieniarstwa, to 

pewno , e jest zawsze aktualna a kropla 

czasu jedynie dodaje jej uroku.

Kamie  naturalny wykorzystywany w bu-

downictwie (wapie , piaskowiec, dolomit, 

granit, itp.). Z natury jest prosty i ma jed-

n  wa n  cech  – trwa o  – a  pi kno jakie 

mo na z niego wyeksponowa  najlepiej po-

ka  fotografie.
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