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Firma Domy i Domki SUMMARUM Sp. z.o.o. istniejąca od 1992 roku należy do 
pionierów lekkiego budownictwa szkieletowego w Polsce. Specjalnością firmy 
jest budownictwo pasywne i energooszczędne. Od samego początku istnienia 
firma wspiera idee minimalizowania zużycia energii. Inwestuje i poszukuje 
nowych, jeszcze lepszych materiałów i doskonalszych rozwiązań. 
Domy i Domki SUMMARUM chce budować domy, których użytkowanie będzie 
tanie i komfortowe z korzyścią dla środowiska naturalnego. Podchodzi do 
budownictwa z pasją i dlatego ma tak wielu zadowolonych klientów.

Zakres działalności:
 profesjonalne doradztwo w zakresie budownictwa, w szczególności budow-

nictwa energooszczędnego i pasywnego,
 uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie budynku do użytkowania, 
 budownictwo pasywne i energooszczędne – kompleksowa realizacja domów 

certyfikowanych, 
 budownictwo jednorodzinne  w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, 

kompleksowe wykonawstwo – od stanu surowego aż pod klucz, 
 budownictwo jednorodzinne w technologii murowanej tradycyjnej,
 budownictwo prefabrykowane w konstrukcji drewnianej, 
 budownictwo użyteczności publicznej,
 pawilony ekspozycyjno-wystawowe, 
 wykonawstwo posadowień budynków: tradycyjne fundamenty, podłogi na 

gruncie betonowe lub w postaci stropu wentylowanego, płyty fundamentowe,
 działalność deweloperska – sprzedaż gotowych domów jednorodzinnych 

wraz z działkami i uzbrojeniem,
 projekty indywidualne domów jednorodzinnych przy współpracy z zaufanymi 

renomowanymi biurami architektonicznymi.

Oferta:
 pełny nadzór inżynierski nad prowadzonymi robotami budowlanymi
 certyfikowane materiały budowlane 

 profesjonalne doradztwo z zakresie budownictwa, w szczególności budow-
nictwa energooszczędnego i pasywnego

 wykwalifikowane ekipy budujące
 współpraca z zaufanymi i cenionymi architektami, którzy są w stanie zaprojek-

tować Państwa dom marzeń
 indywidualne podejście do klienta, wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania
 fachowa pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności urzędowych związa-

nych z budową domu

Staramy się aby nasza praca przynosiła przyszłemu użytkownikowi budyn-
ku spokój i komfort. Z naszej strony oferujemy pełny profesjonalizm 
i zaangażowanie w powierzony projekt.

Domy i Domki SUMMARUM Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 228, 05-507 Słomczyn

tel. 22 754 40 99, 501 471 601
e-mail: biuro@domyidomki.com, jacdab@domyidomki .com
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