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Oferujemy kostk  brukow  o szerokim zasto-

sowaniu. Od klasycznych wzorów stosowa-

nych na nawierzchniach przemys owych czy 

u ytkowych i odpornych na zwi kszone ob-

ci enia (Behaton, Holland, Unistone) po-

przez wzornictwo uniwersalne (Unidecor, 

Sze ciok t, Romb) po bardziej wyszukane 

produkty o wysokim walorze estetycznym 

(Nostalit, Bulwar, Terraton), niezast pione 

przy utwardzaniu otoczenia posesji czy pro-

jektowaniu tzw. ma ej architektury w prze-

strzeni miejskiej. Elementy dekoracyjne takie, 

jak flor decor czy palisa-

dy pozwalaj  na estetyczne 

i trwa e wyko czenie tara-

sów, schodów czy przydomo-

wych murków zieleni. 

Szeroka gama oferowa-

nych produktów czyni 

ofert  firmy „POMTECH”

naturaln  odpowiedzi  na nowo ci tech-

nologiczne i trendy w architekturze do-

mów i ogrodów. Wszystkie produkty firmy 

„POMTECH” podlegaj  okresowym bada-

niom jako ci, aby za-

pewni  utrzymanie 

najwy szej jako ci 

wyrobu i pewno ,

e klienci otrzymu-

j  produkt najwy szej 

klasy. Kostk  badamy 

pod k tem nasi kli-

wo ci, wytrzyma o ci 

na ciskanie i cie-

ranie a tak e mrozo-

odporno ci. Jako ,

estetyka, ekologicz-

no , którym  towa-

rzyszy niska cena 

produktu, to podsta-

wowe warto ci firmy 

„POMTECH”, które s  re-

alizowane na co dzie  i po-

zwalaj  przek ada  jej misj

na bardzo konkretne roz-

wi zania.

Firma „POMTECH” od 

17 lat funkcjonuje w sekto-

rze budowlanymi na rynku 

mazowieckim oferuj c klientom najbardziej 

elegancki i praktyczny produkt, stale posze-

rzaj c ofert  i podnosz c jako  produktu. 

Wysokie moce produkcyjne, przy tym kon-

kurencyjna cena i przyjazna obs uga klien-

ta pozwalaj  nam planowa  dalszy rozwój 

przedsi biorstwa w kierunku sprostania wy-

sokim wymaganiom zarówno klienta indy-

widualnego, jak i firm partnerskich.

Przedsi biorstwo „POMTECH” za o one zosta o w roku 1992 przez 

Janusza Czapk . W pierwszym okresie dzia alno ci firma zajmowa a

si  produkcj  kostki brukowej, stopniowo poszerzaj c swoj  ofert  nie 

tylko o takie produkty jak obrze a, kraw niki, p yty chodnikowe czy 

najnowsze wzory kostek, ale równie  o galanteri  betonow  (palisady, 

flor decor, eco meba). Dzi   „POMTECH” to pr na i dynamiczna firma, 

która gwarantuje produkt wytworzony technologi  najwy szej wiatowej 

klasy oraz ofert  dopasowan  do potrzeb  indywidualnego klienta.
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