


Od 1991 roku produkujemy nowoczesne okna i drzwi. 
W Polskich realiach rynkowych uda³o nam sie stworzyæ 
europejsk¹ firmê, która jest nie tylko producentem
i eksporterem, ale partnerem, dostawc¹, wykonawc¹ 
i koordynatorem wszelkich prac zwi¹zanych ze stolark¹ 
PVC, elewacjami szklanymi, witrynami, przegrodami 
i drzwiami PPO¯, stolark¹ i œlusark¹ aluminiow¹.

Plastimet FIRMA Plastimet LUDZIE

Nasi pracownicy stanowi¹ najwa¿niejsz¹ 
czêœæ firmy. Dziêki nim sprzedajemy, 
produkujemy i rozwijamy siê. 
Doœwiadczenie i zaanga¿owanie 
pracuj¹cych u nas osób jest gwarancj¹ 
zadowolenia naszych klientów z obs³ugi
i jakoœci naszych wyrobów.

FIRMA



PLASTIMET  to:
- marka okien wykonanych w oparciu 
o zdobyte doœwiadczenie i nowoczesn¹ 
organizacjê produkcji;
- gwarancja u¿ycia najlepszych, dostêpnych 
materia³ów obrabianych na dok³adnych, 
automatycznych liniach tn¹cych i centrach 
zgrzewaj¹co – zaczyszczaj¹cych; 
- nowoczesna organizacja produkcji pozwala 
na uzyskanie wysokiej wydajnoœci 
i terminowoœci dostaw.

Plastimet MARKA

Plastimet DOSTAWCY

Naszymi dostawcami s¹ sprawdzeni
i  rzetelni partnerzy. Pó³produkty  spe³niaj¹ 
normy produktowe, a jakoœæ potwierdzaj¹ 
odpowiednie certyfikaty. Mamy pe³n¹ 
œwiadomoœæ, ¿e stosowanie najlepszych 
materia³ów ma ogromny wp³yw na trwa³oœæ
i jakoœæ naszych produktów.

Od 2005 roku PLASTIMET 
posiada certyfikat systemu zarz¹dzania 
jakoœci¹ ISO 9001:2008 oraz œrodowiskiem 
ISO 14001:2004. Niezale¿ny audytor 
sprawdzi³ i zatwierdzi³ zgodnoœæ wszystkich 
procedur obowi¹zuj¹cych w firmie z 
wymogami powy¿szych  norm ISO. 
Ponadto wszystkie produkowane 
i dostarczane przez nas wyroby posiadaj¹ 
obowi¹zuj¹ce  certyfikaty i dopuszczenia 
stosowane w budownictwie.

Plastimet JAKOŒÆ

FIRMA

PLASTIMET to marka z  tradycj¹.

 

20-letni¹



- doœwiadczona za³oga;
- solidnoœæ wykonania;
- nowoczesny park maszynowy;
- najlepsze rozwi¹zania;
- markowe komponenty.

PRODUKCJA

STOLARKA OKIENNA



TRWA£OŒÆ

Swoim doœwiadczeniem gwarantujemy Pañstwu 
wykonanie okien w odpowiednich rozwi¹zaniach 
konstrukcyjnych zapewniaj¹cych trwa³oœæ
i niezawodnoœæ. Zachowanie znakomitych parametrów 
technicznych przez d³ugie lata zapewnia stosowanie 
sprawdzonych materia³ów i nowoczesnych technologii.

BEZPIECZEÑSTWO

Marka, historia i doœwiadczenie PLASTIMETU s¹ gwarancj¹ bezpiecznej i dobrej inwestycji.
Wszyscy chcemy czuæ siê bezpiecznie w swoim domu. Dziêki zastosowaniu szk³a laminowanego
i odpowiednio dobranych okuæ mo¿emy wykonaæ okna posiadaj¹ce wysok¹ odpornoœæ na w³amanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nasze okna wykonane s¹ z profili wielokomorowych. 
Szerokoœæ stosowanej ramy wynosi 70mm, zaœ piêæ komór 
gwarantuje doskona³¹ ochronê ciepln¹ i akustyczn¹. 
Stalowe wzmocnienia zastosowane wewn¹trz profili 
zapewniaj¹ odpowiedni¹ statykê i trwa³oœæ. Markowe okucia 
umo¿liwiaj¹ szczelne zamkniêcie, otwieranie, uchylanie, 
przewietrzanie i niezawodne dzia³anie przez d³ugie lata. 
Styk skrzyd³a i ramy okiennej zosta³y zabezpieczone dwoma 
uszczelkami chroni¹cymi przed kurzem i nadmiern¹ infiltracj¹ 
powietrza. Wszystko  to umo¿liwia nam tworzenie okien 
o najlepszych parametrach technicznych.

STOLARKA OKIENNA



STOLARKA OKIENNA

KSZTA£T

Okno jest jednym z najwa¿niejszych elementów domu ³¹cz¹cych przestrzeñ wewnêtrzn¹ ze œwiatem 
zewnêtrznym. Tworzymy okna dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestorów. 
Dziêki temu nasza stolarka jest eksponowan¹ i dekoracyjn¹ czêœci¹ kompozycji elewacji.

Piêciokomorowa rama 
i skrzyd³o o œciêtych 
krawêdziach. Prekursor 
wdro¿enia produkcji okien
 z profili o podwy¿szonej 
izolacyjnoœci cieplnej. 
Tradycyjny kszta³t profili, 
szerokoœæ ramy  70 mm
 i rozs¹dna cena zdoby³y 
najwiêksz¹ popularnoœæ 
wœród naszych odbiorców.

RYVEN
THERMO

RYVEN
THERMAL
Zaokr¹glone kontury, 
elegancka linia, wyj¹tkowa 
estetyka. £agodny kszta³t i 
mo¿liwoœæ szklenia 
trzyszybowego o bardzo 
wysokich parametrach 
cieplnych. Podwy¿szona 
odpornoœæ na warunki 
atmosferyczne i wysoka 
izolacyjnoœæ cieplna. System 
przebadany zgodnie z 
wymogami nowej okiennej 
normy europejskiej.

RYVEN
THERMAL
PLUS
„Pó³zlicowane” skrzyd³o w 
zestawieniu z ram¹ THERMAL 
nadaje dodatkowy efekt wizualny 
zachowuj¹c wszystkie parametry 
termoizolacyjne systemu. 

Dla osób szukaj¹cych wyj¹tkowych 
mo¿liwoœci kreacji swoich okien 
powsta³a seria round-line, 
wyró¿niaj¹ca siê delikatn¹ optyk¹
i ³agodnymi zaokr¹gleniami. 
Dziêki zaokr¹glonym konturom okna 
posiadaj¹ bardzo atrakcyjny wygl¹d 
i doskonale wpisuj¹ siê w charakter 
nowoczesnych wnêtrz.

Aluplast 4000 
Round Line

System o szerokoœci 70 mm, 
z uszczelnieniem zewnêtrznym, 
piêciokomorowy. Gwarantuje 
optymalne parametry statyczne 
oraz zapewnia wysok¹ 
izolacyjnoœæ ciepln¹ i akustyczn¹. 
Ró¿nego typu listwy 
przyszybowe pozwalaj¹ na 
dodatkow¹ stylizacjê okna i 
dopasowanie do charakteru 
wnêtrza. 

Aluplast 4000 
Profil o g³êbokoœci zabudowy 
74 mm w wersji piêciokomorowej 
(kolor) i szeœciokomorowej  (bia³y)
 s¹ odpowiedzi¹ na aktualne 
oczekiwania klientów. System 
zapewnia bardzo dobr¹ izolacjê 
ciepln¹ i statykê. 
Okna szczególnie polecane 
w zastosowaniach, gdzie du¿e 
znaczenie ma stabilnoœæ i wysokie 
parametry techniczne okna. 

Gealan 8000 IQ



SZYBY ZESPOLONE

OSZCZÊDNOŒÆ

Sami produkujemy szyby, dziêki 
czemu skróciliœmy czas produkcji okien, 
ograniczyliœmy koszty, powsta³y nowe 
miejsca pracy. Stworzyliœmy najbardziej 
efektywn¹ liniê produkcji stolarki w Polsce.

EFEKTYWNOŒÆ

Uzyskaliœmy wzorowy proces produkcji oszczêdzaj¹cy czas
i koszty zwi¹zane z transportem, roz³adunkiem, przygotowaniem
i sortowaniem szyb zespolonych do monta¿u. Do produkcji 
szyb zakupiliœmy dok³adny stó³ do rozkroju wielkogabarytowych
tafli szk³a, a zespalanie odbywa siê na automatycznej prasie 
z robotem hermetyzuj¹cym.



Produkujemy szyby zespolone w oparciu o zaawansowany technologicznie projekt integracji linii produkcji okien i szyb. 

Szyby powstaj¹ równoczeœnie z oknami. Wykorzystujemy optymalizacjê wielkopowierzchniow¹, pozwalaj¹c¹ na 

ograniczanie odpadu i planowanie kolejnoœci produkcji. 

Dziêki przemyœlanym inwestycjom uzyskaliœmy przewagê technologiczn¹ niedostêpn¹ dla wiêkszoœci producentów okien.

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

SZYBY ZESPOLONE



Przeszklone elewacje budynków s¹ 
reprezentatywnym elementem wielu 
biurowców, banków, hoteli i salonów 
samochodowych. 
Nowoczesne rozwi¹zania technologiczne 
pozwalaj¹ na wykonanie systemów 
fasadowych spe³niaj¹cych ró¿norodne 
wymagania konstruktorów w zakresie 
wzornictwa, odpornoœci termoizolacyjnej, 
szczelnoœci, przenikalnoœci i odbicia 
promieniowania s³onecznego.

Firma PLASTIMET  dysponuje odpowiednim 
zapleczem technicznym oraz za³og¹ 
przeszkolon¹ w zakresie profesjonalnego 
monta¿u. 

FASADY

ŒLUSARKA ALUMINIOWA



Dodatkowym atutem systemów aluminiowych jest mo¿liwoœæ dobrania kolorów z palety RAL.
W przypadku gdy mamy do czynienia tylko z oknami i drzwiami istnieje mo¿liwoœæ zastosowania okleinowania. 
Ma to du¿e znaczenie w  przypadku inwestycji ³¹cz¹cych ze sob¹ aluminium  i PVC.

KOLORYSTYKA

WYPE£NIENIA

Systemy aluminiowe pozwalaj¹ na stosowanie ró¿norodnych typów wype³nieñ. Pocz¹wszy od szyb pojedynczych 
o ró¿nej gruboœci stosowanych w profilach zimnych, poprzez pakiety zespolone jedno-  i dwukomorowe 
o ró¿norodnych w³aœciwoœciach, miêdzy innymi: 
- zespolenia niskoemisyjne o wysokim wspó³czynniku przenikania ciep³a, zespolenia ze szk³em laminowanym 
odporne na uderzenia i zbicie;
- zespolenia dŸwiêkoch³onne o bardzo dobrym wspó³czynniku poch³aniania dŸwiêków;
- zespolenia przeciws³oneczne ograniczaj¹ przenikanie promieniowania s³onecznego do wewn¹trz pomieszczeñ.

ŒLUSARKA ALUMINIOWA



ŒLUSARKA ALUMINIOWA

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

WYTRZYMA£OŒÆ

PLASTIMET w ramach wspó³pracy z dostawcami profili 
oferuje sprawdzone, niezawodne  i nowoczesne rozwi¹zania 
z dziedziny systemów aluminiowych. Ró¿norodnoœæ 
stosowanych przez nas technologii daje nam obecnie 
mo¿liwoœæ sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagaj¹cych klientów. ZnaleŸæ mo¿na wœród nich obok 
konstrukcji bez izolacji termicznej, s³u¿¹cych do budowy 
przegród wewnêtrznych (MB-45), systemy izolowane 
termicznie (MB-60, MB-59S, MB-70, MB-70HI) 
oraz przegrody przeciwpo¿arowe.

Stosowane przez nas rozwi¹zania gwarantuj¹ wysok¹ 
wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ. Realizowane przez nas konstrukcje 
spe³niaj¹ wszelkie wymogi bezpieczeñstwa, charakteryzuj¹c 
siê przy tym niezwyk³¹ estetyk¹ wykonania.

Zastosowanie systemów aluminiowych pozwala zachowaæ 
wysok¹ izolacyjnoœæ termiczn¹, doskona³¹ odpornoœæ 
na przenikanie wody oraz wytrzyma³oœæ mechaniczn¹.



Aluminiowa œlusarka przeciwpo¿arowa 
charakteryzuje siê du¿¹ szczelnoœci¹ 
i izolacyjnoœci¹ ogniow¹ zapewniaj¹c 
tym samym bezpieczn¹ ewakuacjê ludzi 
oraz ochronê mienia w budynku objêtym 
po¿arem. Oferujemy œcianki 
przeciwpo¿arowe wewnêtrzne 
i zewnêtrzne z drzwiami jedno- i 
dwuskrzyd³owymi o odpornoœci 
ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60. 
W ramach proponowanego systemu 
MB78EI mo¿na uzyskaæ konstrukcje 
dymoszczelne. Wyroby wykonane 
w tym systemie charakteryzuj¹ siê 
równie¿ bardzo dobr¹ izolacyjnoœci¹ 
akustyczn¹ (do 40dB).

ŒLUSARKA PRZECIWPO¯AROWA



DRZWI P£ASZCZOWE

Produkcja drzwi stalowych odbywa siê 
w oparciu o technologiê ³¹czenia blach
 i skrzyde³ poprzez zginanie i nitowanie,  
a p³aszcz skrzyd³a klejony jest 
wype³nieniem – we³n¹ mineraln¹.
Gwarantuje to wysok¹ odpornoœæ 
na korozjê oraz zapewnia 
bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.
Dziêki tym w³aœciwoœciom, nasze drzwi 
znajduj¹ ró¿nego rodzaju zastosowania 
pocz¹wszy od obiektów u¿ytecznoœci 
publicznej, po hale produkcyjne
i magazynowe.

DREWNIANE DRZWI
PRZECIWPO¯AROWE

Wspó³czesne budownictwo oraz stylowe 
wnêtrza o charakterze zabytkowym wymagaj¹ 
zapewnienia bezpieczeñstwa przebywaj¹cym 
w nich ludziom z zapewnieniem ochrony 
przeciwpo¿arowej. W tym celu montowane 
s¹ drewniane drzwi przeciwpo¿arowe oraz 
drewniane segmenty przeszklone, stanowi¹ce 
element oddzielenia przeciwpo¿arowego. 
Nasze drzwi spe³niaj¹ normy odpornoœci 
ogniowej typu EI30 i EI60 oraz zapewniaj¹ 
odpowiedni¹ izolacjê akustyczn¹ na poziomie 
32dB, 37dB i 42dB.

ŒLUSARKA PRZECIWPO¯AROWA



Bramy przeciwpo¿arowe najczêœciej 
znajduj¹ zastosowanie w pomieszczeniach 
o du¿ej powierzchni, przedzielaj¹c je 
wewn¹trz i stanowi¹c element oddzielenia 
w przypadku po¿aru. Zabezpieczaj¹ tym
samym przed rozprzestrzenianiem 
siê ognia do innych stref budynku.

W zale¿noœci od wymagañ oferowane 
s¹ w klasie EI30, EI60 i EI120.

BRAMY PPO¯.

ŒWIETLIKI DACHOWE
Podstawowym zastosowaniem œwietlików 
dachowych jest optymalne doœwietlenie 
pomieszczeñ œwiat³em dziennym.
Dodatkowo zapewniaj¹ mo¿liwoœæ 
przewietrzania i wentylowania pomieszczeñ 
dziêki zastosowaniu si³owników 
wrzecionowych lub ³añcuchowych. 
Kopu³y w zale¿noœci od potrzeb klienta 
dostarczane s¹ w wersji: jedno-, dwu- i 
trójwarstwowej zapewniaj¹c wymagan¹ 
izolacjê termiczn¹ i przenikalnoœæ œwietln¹.

ŒLUSARKA PRZECIWPO¯AROWA



Celem zapewnienia wysokiej jakoœci obs³ugi w 

procesie dostawy i koordynacji robót monta¿owych PPU 

„Plastimet” wraz z PPHU „Plastimet-Panorama” œciœle 

wspó³pracuj¹ na zasadach kooperacji produkcyjnej. 

Przedsiêbiorstwo „Plastimet-Panorama” prowadzi 

swoj¹ dzia³alnoœæ od 1998 r.  Prowadzi kompleksow¹ 

koordynacjê prac monta¿owych z wykorzystaniem 

produktów wytwarzanych przez PPU „Plastimet”.  

Produkuje konstrukcje aluminiowe w systemach 

ALUPROF, THYSSEN-GUTMANN i BLYWEERT oraz 

oferuje stolarkê PVC w systemach RYVEN, GEALAN 

8000 IQ i ALUPLAST 4000. 

Zastosowane technologie produkcyjne za-

pewniaj¹ realizacjê najbardziej nietypowych zamówieñ 

naszych Klientów.  Doœwiadczony i zaanga¿owany 

zespó³ pracowników gwarantuje prawid³ow¹ obs³ugê, 

wysoki poziom  œwiadczonych us³ug, doradztwa w 

dziedzinie stolarki okiennej i drzwiowej.

Przedsiêbiorstwo oferuje szerok¹ gamê us³ug: 

produkcjê, dostawê oraz profesjonalny monta¿ i prace 

wykoñczeniowe, dysponuje w³asnymi ekipami monta-

¿owymi. Podejmuje siê wykonania wszelkich robót 

budowlanych, monta¿owych i modernizacyjnych.

W 2005 r. uzyska³o  decyzjê o usuwaniu 

odpadów niebezpiecznych, w tym zawieraj¹cych azbest.

Od wrzeœnia 2006r. posiada certyfikat ISO 9001:2008 

oraz ISO 14001:2004 w zakresie: Projektowanie, 

produkcja i sprzeda¿ stolarki budowlanej.

PLASTIMET - PANORAMA
OKNA  PCV - SYSTEMY ALUMINIOWE



Wykaz najwa¿niejszych wykonanych inwestycji:

1. Obiekty szkolne  i przedszkolne:  
Szko³a Podstawowa – Leszno
Szko³a Podstawowa – Zaborów
Szko³a Podstawowa – Sowia Wola

Przedszkole - Babice Stare
Przedszkole – Radzików
Przedszkole  - Bieniewice
Przedszkole  - B³onie
Przedszkole – Warszawa ul. Bartnicza
Oœrodek Opiekuñczo-Wychowawczy – Falenica

Oœrodek Studiów Amerykañskich UW – Warszawa     2001-2002
Ognisko Wychowawcze  Bielany – Warszawa
Œwietlica – Leszno

2. Spó³dzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe:
  

Wspólnota Mieszkaniowa Rokosowska – Warszawa

Wspólnota Mieszkaniowa Niemcewicza 19 – Warszawa – remont kl.schod. 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Magiera 1  – Warszawa
Wspólnota M.N.  ¯eromskiego 4, 6, 8  – Warszawa        .
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Lisowska 29  – Warszawa

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Kleczewska 20  – Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Broniewskiego 91, 99  – Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Staffa 38  – Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Broniewskiego 91  – Warszawa

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Koszykowa 79A  – Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci  Przytyk 7- Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Wrzeciono 17- Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci Kasprowicza 76, Kasprowicza 33A, Kasprowicza 15 , 12

Wspólnota M.N. Przy Agorze 16                    (2003)
Wspólnota M.N.   Raszei 8 – Warszawa           (2004)
Wspólnota M.N.  Marymoncka 47 – Warszawa     (2005
Wspólnota Mieszkaniowa Bia³obrzeska – Warszawa  (2004)

Wspólnota Mieszkaniowa Asfaltowa 15 – Warszawa    (2003)
„W³odarzewska” S.A. – Warszawa  bud. ul. Zadumana 1A
Zarz¹ d Budynków Mieszkalnych Ursus – Warszawa
Wspólnota Mieszkaniowa – Leszno ul. Fabryczna
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Kolonia „Kasprzaka” – Warszawa

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno” Warszawa (2006r.)
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” Warszawa (2007r., 2008r.)
Grodziska Spó³dzielnia Mieszkaniowa  (2007r.)
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jelonki”- Warszawa

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jelonki”- Warszawa   2003r.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Batory Wschód”  (2004)
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „KO£O” Warszawa   PCV i ALU

Millennium Capital  bud. Ul. Prudnicka (2007r.)
Zak³ad Us³ug Komunalnych – B³onie
Zak³ad Us³ug Komunalnych B³onie – 2005r.
Zak³ad Us³ug Komunalnych B³onie 2006 r.
Kompleks Mieszkaniowy Pl. Rembowskiego 9 – „Sadyba Park”
TBS „ Zieleñ Miejska „ – Pruszków 2003-2004
Pruszków ul. Koœciuszki 39 (Administrator TBS Zieleñ Miejska)
Osiedle  „ISKRA”  ul. Fieldorfa – Warszawa

LISTA PRAC ZREALIZOWANYCH
 NA TERENIE WARSZAWY



   S. M.   im. Gen. J.Sowiñskiego Redutowa 50 – Warszawa
S. M. „KABEL” O¿arów Maz.  ul. Poznañska 127/127A
Budynek Mieszkaniowy Warszawa ul. Cz³uchowska 8
Kompleks Mieszkaniowy „Zielone Przedmieœcie” – Marki
SM „DOMINO” Ursynów ul. Pileckiego    (2005)
Klatki schodowe ul. Szobera 2 

3. Obiekty hotelowo- gastronomiczne:  
Mazurkas Travel – O¿arów Mazowiecki
Cafeteria ul. ¯urawia – Warszawa
„Z³ota Chochla” – Izabelin

4. Banki:  
Kredyt Bank – Warszawa ul. Kacprzaka
PKO S.A. – Warszawa
KREDYT BANK Warszawa ul. Foksal 16
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7 

5. S³u¿ba  zdrowia:  
Szpital ZOZ – ¯yrardów
Oœrodek Zdrowia w Lesznie k/ Warszawy
Oœrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa – Warszawa
SP ZOZ Grójec      (2004)
Apteka Warszawa ul. Braci Wagów

6. Inne:  
Budynek Us³ugowo-biurowy Piaseczno
ALPINE BUD / AMP – budynki mieszkalne wielorodzinne
ORKIESTRA Osiedle Harmonia Warszawa
Firma OMIS fasady: Sulejówek  i P³oñsk
Gocza³kowice Zdrój – Uzdrowisko Terapeutyczne
AWAX - piramida

N&M Sp. Z o.o. bud: Warszawa ul. Po³czyñska, O¿arów Maz. ul. Krêta i ul. Mickiewicza
N&M Sp. z o.o. bud.: hala BOTARI Radziejowice
N&M Bau GmbH Sp. z o.o.  Bud.: Zak³ad Sortowania Jaj Soko³ów k/ Janek
TZF „POLFA” – Warszawa prace w latach 2002 - 2004
S¹ d Okrêgowy Al. Solidarnoœci 127 – Warszawa      2003-2004
S¹ d Rejonowy ul. Kocjana Warszawa
Warszawska Centrala Materia³ów Budowlanych – Warszawa
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wód i Kanalizacji – Warszawa
JM-TRONIK Warszawa Anin
PPKS – Warszawa Zachodnia
Spó³dzielnia Pracy „SKALA” – Warszawa   (lata 2001)
PEC – Legionowo       2002 r.  PCV
Gmina Bemowo – Warszawa hala sportowa „LEGIA” ul. Obroñców Tobruku
Powiat Zachodni – Fort Wola – Warszawa
Stacja Paliw – Kampinos
Stacja Diagnostyczna- o/Teresin
Stacja Diagnostyczna – Radonice
Przedsiêbiorstwo Ceramiki Budowlanej – Plecewice
Oœrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej „LASEK” – Niepokalanów
Zak³ad Poligraficzny ESTYMA – Kampinos
EASTWAVE Pass k/ B³onia
Servis – Stacja Paliw – Leszno
Fundacja „MALWA” Warszawa ul. GwiaŸdzista
Centrum Tenisowe „Warszawianka” Warszawa

LISTA PRAC ZREALIZOWANYCH
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Wykaz najwa¿niejszych wykonanych inwestycji:

1. Obiekty szkolne  i przedszkolne:  
ZS nr 1, 3 w E³ku
Internat ZS nr 3 w E³ku
ZSS w E³ku
Szko³a Podstawowa nr 3,5,7,9 w E³ku
Szko³a Podstawowa w Starych Juchach

Szko³a Podstawowa nr 1,3,4 w Jêdrzejowie
Szko³a Podstawowa nr 171 Warszawa dz. Weso³a
Gimnazjum nr 4 w E³ku
Gimnazjum im. Staszica w Kutnie

Gimnazjum w Wojkowicach
Centrum Studiów Ba³tyckich w E³ku
WSFiZ w E³ku
Przedszkole „Ekoludki” w E³ku
Przedszkole Samorz¹ dowe nr 6,7 w E³ku
Przedszkole w Stalowej Woli
Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie
Publiczne Przedszkole nr 1 w £azach
Têczowy Dom w E³ku
Liceum im. Kasprowicza w Kutnie
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 1 i 2 w Piekarach

2. Spó³dzielnie,  Wspólnoty Mieszkaniowe i firmy budowlane:
  SM „ ŒWIT” w E³ku

MSM w E³ku
„Dom E³cki”
FHU „Wasilewski” w E³ku
PRIBO w E³ku ( Pisz, Augustów, Olecko, Go³dap)
PRIBO w Suwa³kach
SM „ CHOJNY” w £odzi
Zgierska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
ZBK Olsztyn
TBS Bia³ystok
SM „ Rodzina Kolejowa” w Bia³ymstoku
 „Belwedery” Gi¿ycko
PGK w Olkuszu
SM w £azach
Wspólnota Mieszkaniowa w Zabrzu
Deweloper „ Twój Dom” w Zabrzu
Osiedle "Ksiê¿opole" w Brwinowie
 Osiedle "Polesie" w Kozienicach
 Budynek mieszkalny "Rezydencja Targowa" w Nowym Dworze Mazowieckim

Osiedle "Kampinos Park" w Starych Grocholach
Osiedle "Villa Centrum" w Dywitach
Osiedle "Wersal" w Nowym Dworze Maz.
 Budynek mieszkalny "Piaski Residence" w Legionowie

Gimnazjum nr 3 w Czeladzi

3. Obiekty hotelowo- gastronomiczne:

  Hotel Go³êbiewski w Miko³ajkach, w Bia³ymstoku, w Wiœle i Karpaczu
Restauracja „Weranda” w E³ku
PUB „ KuŸnia Smaków” w E³ku
Centrum Pielgrzymkowo –Turystyczne  w Œwiêtej Wodzie
Hotel „Trzy Dêby" w Che³mie
Oœrodek Wypoczynkowy "Metalurg" w Siano¿êtach
Oœrodek „ Fregata” £eba
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4. Banki:  

Pekao S.A. w E³ku
PKO BP w E³ku
BS w E³ku, w Kalinowie, w Piszu, w Pieckach, w Starych Juchach

PKO BP  w Bia³ymstoku

5. S³u¿ba  zdrowia:  
 „PRO-MEDICA” w E³ku
108 Szpital Wojskowy w E³ku
„OLMEDICA” w Olecku
DPS w Wêgorzewie
Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku 
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepe³nosprawnych w Jastrzêbiu Zdroju
Przychodnia Hutnicza w Czêstochowie

6.    Fasady, piramidy

Pawilon Hydroterapii w Gocza³kowicach-Zdroju
Szko³a Podstawowa Józefina k/ ¯abiej Woli

Szpital Wolski  w Warszawie

Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej

Bank PKO BP Chrobrego w Bia³ymstoku
„PRIMATOR” Czy¿ew Osada
„SYKOMAT” w Góraszce
„POL-AGRA” w P³oñsku
„OMIS” w Ostro³êce
Piekarnia „OSKROBA” w  Ko³bieli
THERMO-KNG” w Katowicach
„TRANS-KOP” w P³ocku

„FAURENCIA” w Grójcu
Drukarnia „ODDI” w Bia³obrzegach
Hotel Go³êbiewski w Miko³ajkach, w Bia³ymstoku, w Wiœle

7.   Inne:

Urz¹ d Miasta w E³ku
Urz¹ d Gminy w Kalinowie
Urz¹ d Gminy Janowiec Koœcielny
Urz¹ d Miejski w £azach
Seminarium KRL w Krakowie
Zak³ad Energetyczny w Bia³ymstoku
Teatr Lalek w Bia³ymstoku
Urz¹ d Miar i Wag w Bia³ymstoku
Akademiki Politechniki Bia³ostockiej
Stacja PKP w Siedlcach
Jednostka Wojskowa w Gi¿ycku, w Orzyszu, w Przasnyszu
OTiU w Starych Juchach
PSS w Radzymiu Podlaskim
PSS w Augustowie
Zak³ady „MIFLEX” w Kutnie
Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie w Kutnie
Sieæ Sklepów Cukierniczych „OZDOWSKI” w Kutnie
Krakowska Wytwórnia Lalek „KRAWAL” w Krakowie
Hurtownia „Elektryk” w Olsztynie, w Gdañsku
„TRANS-BUD” w  Piszu
Salon Nissana i Suzuki E³k
Fabryka Akcesoriów Samochodowych Strzelin k/Wroc³awia
„KASKDA” w  £odzi




















