
prezentacja firmowa 

Przedsiębiorstwo Pomtech założone zostało w roku 1992

przez Janusza Czapkę. Na początku swej działalności firma

zajmowała się produkcją kostki brukowej, stopniowo posze-

rzając swoją ofertę nie tylko o najnowsze wzory kostek ale

również o kolejne elementy galanterii betonowej takie jak

obrzeża, krawężniki czy palisady.

Dziś przedsiębiorstwo Pomtech jest prężną i dynamiczną

firmą, która gwarantuje produkt wytworzony technologią

najwyższej światowej klasy oraz ofertą dopasowaną do po-

trzeb indywidualnego klienta. Rosnące moce produkcyjne

pozwalają na realizację nawet największych zamówień. Cią-

gły rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje w coraz nowocze-

śniejsze urządzenia świadczą o woli nieustannego doskona-

lenia jakości i estetyki produktów. 

Od kilkunastu lat przedsiębiorstwo jest obecne na rynku

w sektorze budowlanym i oferuje klientom najbardziej ele-

gancki i praktyczny produkt. Szeroka gama oferowanych

produktów czyni ofertę firmy naturalną odpowiedzią na no-

wości technologiczne i trendy w architekturze otoczenia.

Wszystkie produkty firmy Pomtech podlegają okresowym

badaniom jakości zewnętrznych instytucji badawczych oraz

ciągłej kontroli we własnym laboratorium, tak aby zapewnić

klientom najwyższą jakość i pewność, że otrzymują wyrób

najwyższej klasy.

Jakość, estetyka i ekologiczność, którym towarzyszy nis-

ka cena produktu, to pod-

stawowe wartości firmy

Pomtech, które realizowa-

ne na co dzień pozwalają

przekładać misję firmy

w bardzo konkretne roz-

wiązania. 

OFERTA

Firma oferuje w ciągłej

sprzedaży kostki brukowe

w grubościach od 4 cm do

10 cm w pełnej gamie ko-

lorystycznej:

� Behaton � Uni Stone

� Holland � UniDecor 

� Rustical � Classiko 

� Terraton � Romb 

� UniColoc � Nostalit 

� Kwadrat � Sześciokąt

oraz betonowe wyroby

galanterii:

� krawężniki drogowe we

wszystkich handlowych

wymiarach

� obrzeża chodnikowe

i drogowe we wszystkich

handlowych wymiarach

� palisadę betonową 

Nostalit

� trawnikowce

� płyty chodnikowe

� cieki wodne

� betonowe elementy 

typu „L”

� betonowe elementy 

typu „U”

� gazony kwiatowe Flor

Oferta firmy Pom-

tech kompleksowo za-

spokaja potrzeby inwe-

storów budujących dro-

gi, chodniki, place par-

kingowe, otoczenia bu-

dynków mieszkalnych,

budynków użyteczności

publicznej zapewniając

estetykę i zadowolenie

podczas eksploatacji za-

budowanych wyrobów.

Nowoczesne produkcyjne ciągi technologiczne, wykwalifi-

kowana kadra, stosowanie sprawdzonych surowców oraz za-

kładowa kontrola produkcji pozwoliła uzyskać i pozwala utrzy-

mać jakość potwierdzoną aprobatami technicznymi wydanymi

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Przedsiębiorstwo Pomtech stworzyło sieć współpracują-

cych profesjonalnych firm brukarskich oraz nawiązało ścisłą

współpracę z wieloma przedsiębiorstwami drogowymi na te-

renie województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzy-

skiego.

Najbliższy czas to dalsze unowocześnianie parku ma-

szynowego oraz udoskonalanie systemu logistycznego

zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

ISO 9001-2000.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „POMTECH”

ul. Doktora Perzyny 116/118, 26-700 Zwoleń

tel./faks 048 676 27 21

www.pomtech.pl, e-mail: pomtech@pomtech.pl

Kostka brukowa
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