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Jesteśmy firmą, która w branży

budowlanej – gotowych domów

jednorodzinnych – działa 

od 1989 r. Możemy się 

poszczycić wysoką pozycją 

rynkową, jakością produktów

i satysfakcją klientów. 

Doskonaląc ofertę produkcyjną od 1997 ro-

ku rozpoczęliśmy dostawy wraz z monta-

żem gotowych domów jednorodzinnych na

rynek niemiecki, a produkcję elementów

domów dla partnerów w Szwajcarii, Austrii

i Holandii. Po przystąpieniu Polski do UE

rozpoczęliśmy dostawy i montaż gotowych

domów do krajów Unii Europejskiej. Nasze

domy zostały dostarczone w tym okresie do

Francji, Anglii, Dani, Szwecji i na Cypr. 

Hala produkcyjna, którą dysponujemy,

o powierzchni ok. 3000 m2 pozwala na wy-

konanie elementów domu wg indywidual-

nych zamówień naszych odbiorców. Wła-

sny zespół projektowy wykonuje rysunki

warsztatowe elementów. Montaż domu od-

bywa się wprost z samochodu dostawczego

w ciągu 2-3 dni. Standardowa oferta firmy

obejmuje wykonanie budynku z pełnym

wykończeniem zewnętrznym. Instalacje

wewnętrzne i pozostałe wykończenia nie

stanowią oferty firmy, chociaż nie są wyklu-

czone. 

Głównym celem firmy jest kompleksowa

i na najwyższym poziomie obsługa klien-

tów począwszy od sporządzenia dokumen-

tacji technicznej, aż do oddania gotowego

do zamieszkania domu. 

Myślimy „potrzebą klienta” a do każde-

go zlecenia jak i zapytania ofertowego

podchodzimy indywidualnie, co gwa-

rantuje, że jest ono dokładnie i solidnie

opracowane.

JAKIE SĄ ZALETY NASZEJ
TECHNOLOGII? 
� Krótki czas budowy (ze względu na

przeniesienie produkcji do hali za-

pewniamy krótką realizację domu na

placu budowy). W krótkim czasie

możesz się wprowadzić i wygodnie

mieszkać w wymarzonym domu

� Dom bardzo energooszczędny. Ściany

i dach w całej swej grubości są prak-

tycznie izolacją cieplną 

� „Sucha” technologia – w procesie pro-

dukcji nie używa się wody, a sam mon-

taż na budowie do czasu ułożenia da-

chówki trwa 3-4 dni

� Możliwość budowania domów nawet

zimą 

� Mały ciężar domu, dzięki czemu tań-

szy jest jego fundament

� Niepowtarzalny klimat, który daje za-

stosowane drewno 

� Łatwość przebudowy i modernizacji

� Bardzo duża różnorodność form archi-

tektonicznych.

Nasza oferta jest bardzo bogata. Można

w niej odnaleźć propozycje dla klienta in-

dywidualnego, jak np. oferta szeregow-

ców w Plewiskach k/Poznania, oferta

domków jednorodzinnych na Osiedlu

Leszczynowym we Wrocławiu oraz pro-

pozycje skierowane do włodarzy gmin –

oferta domów socjalnych w konstrukcji

drewnianej. Firma Domek Sp. z o.o. ofe-

ruje klientom gotowe projekty, a także re-

alizuje projekty indywidualne. Jesteśmy

elastyczni. Oferujemy produkt najlepszej

jakości, zapewniamy fachową obsługę

klienta. 

DOMEK Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

Radłów k/Ostrowa Wlkp.

tel. 062 735 65 65, 062 735 65 68

faks 062 735 90 77

www.domek.com.pl

Gotowe domy

jednorodzinne
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