


Firma Konsbud Drewno Klejone powstała w 2002 roku. 
Początkowo działalność firmy ograniczała się do projekto-
wania i nadzoru montaży konstrukcji z drewna klejonego. 
Z czasem, wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów, 
poszerzono ofertę dotyczącą projektowania i wzbogacono 
ją o montaż konstrukcji.    

Obecnie KONSBUD  jest wyłącznym przedstawicielem 
na polskim rynku wyrobów jednego z największych produ-
centów drewna klejonego na świecie firmy Hauttemann, co   
dodatkowo umocniło pozycję firmy na rynku.

KompleKsowa oferta firmy Konsbud 
drewno Klejone to wszelKie KonstruKcje  
z zastosowaniem technologii drewna 
Klejonego warstwowo.  

Przedsiębiorstwo Konsbud Drewno Klejone reali-
zuje  bardzo wiele  różnorodnych zamówień ukazujących 
wszechstronność zarówno technologii, jak i samej firmy. 
Jedne z najważniejszych  zrealizowanych w 2008 roku prac 
to budowa konstrukcji różnego rodzaju obiektów przemy-
słowych czy handlowych np. hal produkcyjnych (Przecław, 
woj. zachodniopomorskie), drukarni ( Lublin), hal magazy-
nowo-biurowych (Zielona Góra) czy salonu samochodo-
wego w Szczecinie. 

Firma z powodzeniem realizuje też konstrukcje ponad-
gabarytowych obiektów sportowych. W ubiegłym roku 
do najważniejszych prac z pewnością należały konstrukcje: 
sal gimnastycznych w Józefowie, Tucholi, Łukowie czy 
Borowie; hal sportowych w Połczynie – Zdroju, Warszawie 
czy Wiśniowej; krytych pływalni w Międzyrzeczu i Janowie 
Lubelskim;  Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  
w Głogowie i Palmiarni w Warszawie.

W ofercie firmy Konsbud Drewno Klejone znajdują 
się  różnego rodzaju  konstrukcje specjalistyczne  takie 
jak: palmiarnie, zadaszenia loftów, ujeżdzalnie, strzelnice 
golfowe, afrykanaria, oceanarium, aquaparki czy audy-
toria.
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hale  widowiskowe    |    hale  przemysłowo-produkcyjne    |    baseny 

hale magazynowe    |    korty tenisowe    |    domy z drewna klejonego hbe

stajnie    |    obory    |    obiekty stylowe    |    muszle koncertowe



palmiarnie    |    zadaszenia loftów    |    ujeżdzalnie    |    strzelnice  golfowe

kładki  pieszo-rowerowe    |    obiekty akademickie    |    obiekty hotelowe

afrykanaria    |    oceanaria    |    aquaparki    |    audytoria    |    przejścia  graniczne   



wiaty garażowe    |    przejścia graniczne    |    zadaszenia stadionów

galerie handlowe    |    banki    |    kościoły    |    bazyliki    |    kaplice

hangary    |    lotniska    |    muzea    |    salony samochodowe



hale  sportowe    |    pływalnie    |    korty tenisowe    |    hale produkcyjne

sale gimnastyczne    |    hale  logistyczne    |    salon sprzedaży (samochodów)

hale magazynowe    |    stacje uzdatniania wody    |    sortownie odpadów



obiekty gastronomiczne    |    pomieszczenia wystawowe    |    hale dla sprzętu, pojazdów

sklepy    |    magazyny nawozów    |    magazyny soli    |    ogrody zimowe

supermarkety    |    hale rolnicze do hodowli zwierząt    |    stacje kontroli pojazdów



KONSBUD Drewno Klejone

ul. Ks. Witolda 7-9
71-063 Szczecin, Polska

E-mail: info@konsbud.com
Telefon: +48 91 812 53 87

Faks: +48 91 812 83 87 

www.konsbud.com
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