
Prezentacja firmowa

Nasza filozofia (cele)
G ównym celem firmy jest kompleksowa 

i na najwy szym poziomie obs uga klientów 

pocz wszy od sporz dzenia dokumentacji 

technicznej, a  do oddania gotowego do za-

mieszkania domu. My limy „potrzeb  klien-

ta”, a do ka dego zlecenia i zapytania oferto-

wego podchodzimy indywidualnie, poprzez 

co gwarantujemy, e jest ono dok adnie i so-

lidnie opracowane. Realizujemy ka dy pro-

jekt na terenie Polski i UE!

Posiadamy 

WIEDZ , DO WIADCZENIE 

I TECHNOLOGI ,

a wspó pracuj c z nami, ka dy otrzyma: 

JAKO , PEWNO  I BEZPIECZE STWO

Jakie s  zalety naszej 
technologii? 
 krótki czas budowy – tylko 3 miesi -

ce! W krótkim czasie mo esz si  wprowa-

dzi  i wygodnie mieszka  w wymarzonym 

domu,

 dom bardzo energooszcz dny – stosujemy 

25 cm izolacji cieplnej! 

 „sucha” technologia – w procesie produk-

cji nie u ywa si  wody, a sam monta  na bu-

dowie trwa 3–4 dni,

mo liwo  budowania domów nawet zim ,

 ma y ci ar domu, dzi ki czemu ta szy 

jest jego fundament,

 niepowtarzalny klimat, który daje zasto-

sowane drewno, 

atwo  przebudowy i modernizacji,

 bardzo du a ró norodno  form architek-

tonicznych.

Nasza oferta jest bardzo bogata. Mo na 

w niej odnale  propozycje dla klienta in-

dywidualnego, jak np. obecnie oferta sze-

regowców w G uchowie k/Poznania, ofer-

ta domków jednorodzinnych na Osiedlu 

Leszczynowym we Wroc awiu, jak i propo-

zycje skierowane do w odarzy Gmin 

– oferta domów socjalnych w konstrukcji 

drewnianej. Firma Domek Sp. z o.o. oferuje 

klientom gotowe projekty, a tak e realizuje 

projekty indywidualne. Jeste my elastyczni. 

Oferujemy produkt najlepszej jako ci, za-

pewniamy fachow  obs ug  klienta. 

Zapraszamy do wspó pracy!

Jeste my firm , która w bran y budowlanej

– gotowych domów jednorodzinnych – dzia a

od 1989 r. Mo emy si  poszczyci  wysok

pozycj  rynkow , jako ci  produktów i satys-

fakcj  klientów. Od ponad 10 lat dostarczamy 

domy wraz z monta em na rynek niemiecki. 

Produkujemy te  elementy domów dla naszych 

partnerów ze Szwajcarii, Austrii i Holandii.

Po przyst pieniu Polski do UE rozpocz li my 

dostawy i monta  gotowych domów do krajów 

Unii Europejskiej.

Domek Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

Rad ów k/Ostrowa Wlkp.

tel. 062 735 65 65 lub 735 65 68

faks 062 735 90 77

e-mail: office@domek.com.pl

Domy prefabrykowane
w 3 miesi ce
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