Filjan Karol Mazur
83-430 Stara Kiszewa
ul. Kościerska 42E

Katalog domów 2019 rok

Dział sprzedaży FILJAN
tel. 58 687-60-59
kom. 536-120-464
email: biurosprzedazy@filjan.pl

Jakość, satysfakcja, szybka realizacja

Witamy Państwa serdecznie,
Miło nam, iż zainteresowała Państwa nasza oferta. „Katalog projektów 2018” składa się
z kilku propozycji, który jest jedynie przedsmakiem pełnej oferty naszej firmy. Więcej
informacji mogą Państwo uzyskać na naszej stronie www.filjan.pl lub przy bezpośrednim
spotkaniu w naszym biurze.
Kilka słów o nas:
Firma Filjan to owoc współpracy doświadczonych specjalistów z branży, których połączyła
wspólna pasja - domy budowane z drewna. Na gruncie bogatego doświadczenia - ponad
500 zrealizowanych projektów- zbudowaliśmy optymalną ofertę, łączącą tradycyjne metody
budownictwa z postępowością techniki. Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
przedsiębiorstwo Filjan oparło całą swoją działalność na trzech elementarnych walorach:
Jakość, satysfakcja, szybka realizacja.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas:
JAKOŚĆ:
Podstawą wysokiej jakości naszych domów jest materiał. Wykorzystujemy wyłącznie
certyfikowane drewno, spełniające odpowiednie normy. Wybieramy tylko sprawdzone
materiały

wykończeniowe

selekcjonowane

pod

względem

ich

pochodzenia

(źródła

ekologiczne), maksymalnej trwałości oraz wysokiej energooszczędności. Stosujemy
niezawodną

technologię

produkcyjną

zsynchronizowaną

z

doświadczoną

kadrą

pracowniczą i nowoczesnym parkiem maszynowym. Jesteśmy pewni, że domy
budowane przez nas są najwyżej jakości, która ma odzwierciedlenie w solidności
wykonania, dlatego dajemy 30 lat gwarancji na konstrukcję.

GWARANTOWANA SATYSFAKCJA:
Rozumiemy, iż budowa i kupno domu jest dla Państwa bardzo poważną oraz złożoną
decyzją. Dlatego nasza firma prowadzi system kompleksowej obsługi klienta. Stanowi go
zespół wysokiej klasy specjalistów w skład, którego wchodzą: projektanci, doradcy
działu handlowego, specjaliści ds. produkcji i montażu oraz pracownicy zajmujący się
praktycznym wykonaniem projektu. Każdy z nich jest w pełni dostępny dla każdego
Klienta od momentu wyboru, aż po ostatni dzień gwarancji. Szczególnie ważne jest dla nas
indywidualne podejście do każdego projektu. Potwierdzeniem wysokiego poziomu
zadowolenia Klientów korzystających z naszych usług są kolejne pozytywne i życzliwe
referencje.

SZYBKOŚĆ REALIZACJI:
Możemy poszczycić się możliwie najszybszym systemem budowy domów drewnianych.
Po spełnieniu wymagań formalnych (uzyskanie pozwolenia na budowę, skompletowanie
dokumentacji i podpisanie umowy), w ustalonym terminie, rozpoczynamy realizację
projektu. W zależności od wybranego standardu wykończenia i modelu, obiekt może być
gotowy nawet w ciągu tygodnia(stan surowy) do

maksymalnie 3 miesięcy(stan

deweloperski). Dzięki szczegółowemu planowaniu i efektywnej organizacji, projekty
finalizowane są terminowo.

ROZBUDOWANA I ELASTYCZNA OFERTA:
Dysponujemy szeroką gamą gotowych projektów, co oczywiście nie wyklucza realizacji
w pełni indywidualnych zamówień; każdy z nich dostępny jest w podstawowym
lub

deweloperskim

standardzie

wykończenia.

Budujemy

obiekty

o

powierzchni

od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych o różnym przeznaczeniu : domy
całoroczne, letniskowe, obiekty użytku publicznego. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe,
także nieprzeciętne wyzwania (np. dokończenie, poprawienie, rozbudowa obiektów
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ:
Dom musi być nie tylko piękny ale także musi cechować się niskim zapotrzebowaniem
energetycznym. Budynki stawiane przez firmę Filjan cechują się wysokim poziomem
oszczędności energii, która ma bezpośrednie przełożenie na niższy koszt eksploatacji
(według różnych źródeł od 25% do nawet 50% rocznie). W tym celu wykorzystujemy
kompleksowe rozwiązania technologiczne oraz używamy specjalnie dobrane materiały:
wełna mineralna, PUR, okna (z systemem ciepłego montażu), drzwi o odpowiednich
parametrach termoizolacyjnych.

Co można zmienić w poniższych projektach* :


Układ pomieszczeń wewnątrz oraz ich wielkość i przeznaczenie,



Powierzchnię budynku tzn. zmniejszyć/zwiększyć długość i szerokość
budynku(podwyższyć ścianę kolankową etc.)



Elewację,

pokrycie

dachu,

dodać/usunąć

okna,

garaż,

wiatę,

taras

zadaszony lub niezadaszony itd.
*jeśli taką możliwość dają wytyczne określone w decyzji o warunków zabudowy lub w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana jest zgodna ze „sztuką budowlaną”.

Dom drewniany PORTO I
Drewniane dom parterowy PORTO I jest zarazem przytulny i
przestrzenny. Dokładnie przemyślane i rozplanowanie wnętrz
sprawia, że mieszkanie w nim jest niezwykle funkcjonalne i
komfortowe.
Dom składa się z 3 sypialni, pokoju dziennego połączonego z
kuchnią, łazienki i pomieszczenia gospodarczego.

Pow. użytkowa:

85,00 m2

Wymiar domu:

12,18x8,28 m

Dom drewniany WILNO
WILNO to doskonały dom dla rodziny. Jest duży, więc

Pow. użytkowa:

137,00 m2

piętrze pozwolą, aby każdy mógł cieszyć się swoją własną

Wymiar domu:

13,5x7,4 m

przestrzenią. Również na piętrze znajduje się wspólna łazienka.

Wymiar garażu

4x6,4 m

z pewnością każdy znajdzie w nim swoje miejsce. 4 pokoje na

Na parterze mamy przestronny salon z aneksem kuchennym.
To obecnie świetne rozwiązanie. Pozwala ono na to,
aby domownicy zawsze ze sobą przebywali czas.
Z salonu również jest wyjście na zewnątrz.

Parter

Piętro

Dom drewniany MEDIOLAN I
Pow. użytkowa:

120,00 m2

Wymiar domu:

9x7 m

Wymiar garażu

4x6 m

W domu MEDIOLAN I każda chwila upłynie niezwykle
wygodnie. Na parterze mieści się: komfortowy salon z
kuchnią, osobne pomieszczenie na gabinet lub pokój dla
gości, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaś na
poddaszu znajdują się 3 sypialnie, większa łazienka.

Dom drewniany MEDIOLAN z wiatą
MEDIOLAN z WIATĄ wydawać się może niewielkim domem, jednak
zaskakuje swoją przestronnością w środku. Na parterze mamy
dostępny pokój, który może posłużyć jako gabinet lub pokój gościnny.
Na piętrze znajdują się
3 duże pokoje ze wspólną łazienką.
Na zewnątrz domu znajduję się zadaszenie, które można
wykorzystać w wieloraki sposób np. dla auta, czy miejsca do
wypoczynku. MEDIOLAN Z WIATĄ urzeknie wszystkich swoją
prostotą.

Pow. użytkowa:

90,00 m2

Wymiar domu:

9x7 m

Dom drewniany
ZAKYNTHOS
Dom Zakynthos to nowoczesny i przyciągający
spojrzenia dom drewniany. Do dyspozycji znajduje się przestronne i dobrze rozplanowane,
parterowe wnętrze. Znajdziemy w nim trzy sypialnie, dwie łazienki i salon połączony z aneksem
kuchennym z wyjściem na taras. Niebanalny wygląd
65,00 m2
Pow. użytkowa:
przypadnie do gustu wszystkim zwolennikom
nowoczesnej architektury.

Wymiar domu:

12x7 m

Dom drewniany RIO I z garażem
RIO Z Garażem to dom drewniany stworzony z myślą o
ludziach ceniących estetykę. Biel w połączeniu z drewnem
tworzy efektywną kompozycję, która scala dwa stylenowoczesność oraz tradycyjność. Taka kontrastowa
mieszanka dwóch, wydawać by się mogło sprzecznych i
odrębnych stylistyk sprawia, że efekt finalny urzeknie
każdego tradycjonalistę i osobę podążającą stale za
nowymi trendami.
Do projektu RIO I dodaliśmy również garaż. Dzięki temu
dom zyskuje na funkcjonalności. Zmieniona została również
estetyka wykończenia oraz wprowadzone zostały drobne
zmiany w projekcie.

Pow. użytkowa:

100,00 m2

Wymiar domu:

8,1x7,1 m

Wymiar garażu

3,5x7,1 m

Dom drewniany OSLO
OSLO to dom o sporym metrażu. W tym projekcie naszym
celem było stworzenie domu, który będzie przykuwał
uwagę. Chcieliśmy aby był on utrzymany w nowoczesnej
konwencji, ale również żeby przypadł do gustu osobom preferującym tradycyjne rozwiązania.
Dość ciekawym rozwiązaniem jest tutaj balkon, którego balustrada
wykonana jest ze szkła. To sprawia, że dom wydaje się być bardzo

Pow. użytkowa:

176,00 m2

czysty i schludny.

Wymiar domu:

10,40x8,10 m

Wymiar garażu

4,40x7,10 m

Dom drewniany MONACO
Dom drewniany MONACO spełni wymagania każdej, nawet bardzo wymagającej rodziny. W jego
różnorodnych i przemyślanych pomieszczeniach każdy znajdzie
swoje miejsce. W projekcie stworzyliśmy przyjazną, a przede
wszystkim
praktyczną przestrzeń wyposażoną w 2 garderoby,
pomieszczenie gospodarcze, garaż z kotłownią, pralnię, 2
łazienki, salon z jadalnią
i 3 sypialnie. Czego chcieć więcej?

Pow. użytkowa z garażem:

110,00 m2

Dom drewniany SAN MARINO
SAN MARINO to mały dom idealny dla pary, bądź jako dom

Pow. użytkowa:

40,00 m2

łazienka. Zaś na piętrze znajdują się dwie przestronne sypialnie.

Wymiar domu:

520x620 m

Wszystkie pomieszczenia są bardzo funkcjonalnie

Wymiar tarasu:

13,60 m

ogrodowy. Na dole domu znajduje się duży salon oraz kuchnia i

rozmieszczone, co daje nam duże możliwości w przyszłym
urządzaniu domu. Dom wykończony jest drewnianymi
elementami, które dodają uroku. Wpasowują się w estetykę,
skutecznie przykuwając oko.

Dom drewniany SOFIA
SOFIA to dom dedykowany osobom wielbiącym prostotę.
Elewacja, jest w kolorze białym, który jest kolorem
ponadczasowym. Zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek zdobień,
ponieważ zależało nam aby ten projekt charakteryzował się
wyjątkową schludnością. Dom jest niezwykle przestronny.
Dzięki temu każdy znajdzie w nim swój kąt.

Pow. użytkowa:

100,00 m2

Wymiar domu:

9,54x7,14 m

Dom drewniany AMSTERDAM
AMSTERDAM to dom piętrowy utrzymany w dość nowoczesnej
stylistyce. Klasyczna biel połączona z ciemnymi dodatkami dachem oraz elementami drewna na elewacji - to
ponadczasowe połączenie, które daje wrażenie harmonii i
spójności. Dom ten z pewnością przypadnie do gustu
tradycjonaliście jak i osobie poszukującej coraz to nowszych
rozwiązań.

Pow. użytkowa:

117,00 m2

Wymiar domu:

10,30x8,00 m

2

Dom drewniany SOPOT
Dom SOPOT to niezwykły dom piętrowy o zgrabnej bryle.
Wnętrze domu jest przestronne i jasne. Dzięki dużej
powierzchni okien każdy pokój jest jasny i dobrze naświetlony.
Duży salon jest doskonałym miejscem do odpoczynku i
spędzenia miłych chwil w rodzinnej atmosferze.
Dom drewniany Sopot, łączy w sobie tradycję z
nowoczesnością. Mimo niewielkiej powierzchni gwarantuje
sporo przestrzeni. Na parterze do dyspozycji znajduje się
duży salon z oddzielną kuchnią. Na piętrze znajdują się cztery
przytulne sypialnie.

Pow. użytkowa:

82,00 m

Wymiar domu:

10x6 m2

Dom drewniany LIBEREC I
Dom LIBEREC I spodoba się tym, którzy szukają domu
małego, funkcjonalnego, a zarazem atrakcyjnego domu.
W części parterowej znajduje się salon połączony z kuchnią i
łazienka, natomiast na piętrze jest WC i dwie sypialnie.
Dom LIBEREC I mimo swych niewielkich rozmiarów posiada
wiele miejsca i zaspokaja wszystkie
niezbędne potrzeby, dzięki czemu spodoba się wszystkim tym,
którzy szukają niewielkiego i funkcjonalnego domu.

Pow. użytkowa:

55,00 m2

Wymiar domu:

5,8x7,2 m

Wymiar tarasu:

7,2x2,55 m

Dom drewniany PRAGA I
PRAGA I to dom, który w środku zaskakuje swoją
przestrzennością. Przewidziane pomieszczenia dają pełen
komfort i poczucie swobody: Salon z jadalnią, osobna łazienka
i toaleta, dwie sypialnie. Wzbogacenie elewacji drewnianymi
elementami dodaje mu tradycyjnego uroku i poprawia walory
estetyczne. Dom ten mimo swych niewielkich rozmiarów
posiada wiele miejsca i zaspokaja wszystkie niezbędne
potrzeby, dzięki czemu spodoba się wszystkim tym, którzy
szukają niewielkiego, funkcjonalnego domu.

Pow. użytkowa:

55,00 m2

Wymiar domu:

5,8x7,2 m

Wymiar tarasu:

7,2x2,55 m

Dom drewniany PRAGA II
Dom PRAGA II mimo swych niewielkich rozmiarów
posiada wiele miejsca i zaspokaja wszystkie
niezbędne potrzeby, dzięki czemu spodoba się
wszystkim tym, którzy szukają niewielkiego,
funkcjonalnego domu.

Pow. użytkowa:

55 m2

Dom drewniany Z-71
Z71 to bardzo przytulny dom drewniany o nowoczesnym designie,
który zmieści się bez problemu nawet na niewielkiej działce.
Mimo swoich rozmiarów posiada aż 4 pokoje sypialne, salon z
kuchnią oraz dwie łazienki! Ucieszyć może również przewidziane
w projekcie pomieszczenie gospodarcze. Z71 to dobra inwestycja
dla tych osób, które cenią sobie komfort, wygodę i minimalizm.

Pow. użytkowa:

81,00 m2

Wymiar domu:

8.88x7.08 m

Dom drewniany Z-216
W Z216 każda chwila upłynie niezwykle wygodnie. Na parterze
mieszczą

się:

pomieszczenie

komfortowy
na

gabinet,

salon
łazienka

z

kuchnią,
oraz

osobne

pomieszczenie

gospodarcze. Zaś na poddaszu znajdują się 3 sypialnie, większa
łazienka oraz balkon, na którym można odpocząć po ciężkim
dniu i patrzeć w gwiazdy.

Pow. użytkowa:

85,00 m2

Wymiar domu:

7,14x9,54 m

Dom drewniany Z101
Przyjmowanie gości jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!
W przestronnym salonie z jadalnią zmieszczą się zarówno
dorośli, jak i dzieci. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie dwie z nich mają bezpośrednie wejście na balkon. Atutem tego
domu jest również duże pomieszczenie gospodarcze.

Pow. użytkowa: 96,00 m2
Wymiar domu:

10,18x7,98 m

Dom drewniany Z-24

Pow. użytkowa:

Choć ten dom nie ma poddasza, na parterze jest wystarczająco Wymiar domu:
dużo miejsca. Duży salon, kuchnia, 3 pokoje, dwie łazienki,
spiżarka, pomieszczenie gospodarcze. A wszystko to bez
wspinania się po schodach.

111,00 m2
11,88x12,48 m

Dom drewniany MEDIOLAN
II
MEDIOLAN II to atrakcyjny dom drewniany w bardzo

Pow. użytkowa:

81 m2

klasycznej formie, który swoim wyglądem potrafi przyciągać

Wymiar domu:

9x7m

uwagę innych. Na parterze mieści się: komfortowy salon z
kuchnią, osobne pomieszczenie na gabinet lub pokój dla
gości, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Zaś na
poddaszu znajdują się 3 sypialnie, większa łazienka.

Dom drewniany Z39
Tradycyjny lecz jednocześnie bardzo elegancki dom. Tuż
przed drzwiami wejściowymi znajduje się weranda, na której
można relaksować się i spędzać wolny czas. Z39 to dom
przytulny i komfortowy.

Pow. użytkowa:

63, 00 m2

Wymiar domu:

8,58x 6,48 m

Dom drewniany Sewilla
Dom Sewilla to przestronna i rodzinna przestrzeń, która zadowoli każdego. Na parterze znajduje się obszerny salon
z aneksem kuchennym, toaletą i przytulnym pokojem. Na poddaszu
Pow. użytkowa:
115 m2
stworzyliśmy intymną przestrzeń z trzema sypialniami i ustawną
łazienką. Znakomita propozycja dla młodych rodzin!

Wymiar domu:

6,9x9 m

Dom drewniany Bratysława
BRATYSŁAWA to z pozoru niewielki dom, który w środku zaskakuje swoją
przestrzennością. Przewidziane pomieszczenia dają pełen komfort i poczucie
swobody: Salon z jadalnią, pomieszczenie gospodarcze z pralnią, osobna łazienka i
toaleta, dwie garderoby. Aż chce się mieszkać.
Pow. użytkowa:

95 m2

Wymiar domu:

10,20 x 7,20 m

Dom drewniany Z60
Z60 to niezwykle ujmujący i tani w budowie dom z przestronną

Pow. użytkowa:

44,00 m 2

werandą. Łączy w sobie nowoczesność i klasyczną prostotę.

Wymiar domu:

7,38x7,58 m

Ze względu na swoją niewielką powierzchnię sprawdzi się
idealnie jako domek letniskowy, ale może być także
wybudowany w standardzie całorocznym. W sam raz dla 2 osób
lub 3-osobowej rodziny.

STANDARD WYKOŃCZENIA-DOM CAŁOROCZNY*
I. STAN SUROWY ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY
ELEMENTY WCHODZĄCE W WYCENĘ

CENA (NETTO)

PROJEKT architektoniczno – konstrukcyjny + projekt
instalacji

1.

ORGANIZACJA BUDOWY
-zakwaterowanie budowlańców,
- nadzór nad placem budowy w czasie montażu;
TRANSPORT
-na miejsce budowy,
-dźwig;
KONSTRUKCJA ŚCIAN :
- Biały lekki tynk silikonowy (z powłoką samoczyszczącą);
- Klej i siatka zbrojona;
- Płyta wodo i ognioodporna Fermacell Powerpanel H2O
12,5mm;
- Konstrukcja drewniana 19545 lub 14545 (w zależności
od projektu)
 strugana czterostronnie z fazami,
 suszona - zawiera do 18% wilgotności,
 impregnowana FOBOS M-4;
I/LUB ZAMIENNIE:
- Deska elewacyjna
 trzykrotnie malowana farbą TEKNOS/GORI;
- Kontrłata 2050;
-Folia membranowa wiatroizolacyjna
STROTEX 1300;
- Konstrukcja drewniana 20050 lub 150x50
 strugana czterostronnie z fazami,
 suszona - zawiera do 18% wilgotności,
 impregnowana FOBOS M-4;

2.

OKNA
drewniane U=1,0 malowane farbą GORI lub
OKNA PCV 6-komorowe 3-szybowe PASYWNE U=0,5;
CIEPŁY MONTAŻ W CENIE

3.

DACH
-Folia membranowa wiatroizolacyjna;
- Krokwie 18080 lub 160x80
 strugane czterostronnie z fazami,
 suszone - zawiera do 18% wilgotności,
 impregnowane FOBOS M-4;
STROP:
- Deska stropopodłogowa 28mm;
- Belki stropowe 18080;
- Podciąg 250150;

4.

Gratis (do 80km)
do 100 km, powyżej 3
zł netto za km
przebiegu aut

Uzależniona od
wybranego
modelu

5.
6.
7.
8.

KONSTRUKCJE ŚCIAN DZIAŁOWYCH PARTER I PODDASZE
10050;
SCHODY sosnowe, policzkowe (bez balustrad);
DRZWI zewnętrzne drewniane;
DRZWI tarasowe (jeśli są w projekcie);

PRZYKŁADOWE DODATKI
(PŁATNE ODDZIELNIE)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

POKRYCIE DACHOWE z ORYNNOWANIEM RAIKO (nawet do
30 lat gwarancji), do wyboru :
- Blachodachówka;
- Dachówka ceramiczna KORAMIC;
- Ahi roofing;
- Gont bitumiczny;
KOMIN :
1 dymny+1 wentylacyjny (z montażem, tynkiem
i wykończeniem powyżej dachu)
FUNDAMENTY z wykopami
SCHODY:
Jesion, dąb
OKNO DACHOWE
WYKUSZ
OSZKLENIE WYKUSZU
TARAS:
- zadaszony,
- niezadaszony;
LUKARNA DACHOWA;
GANEK;
BALKON;
DODATKOWE DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE
wełną mineralną 5 cm;
DODATKOWY FERMACELL na ściany wewnętrzne;
BRAMA GARAŻOWA;

II.

STAN DEWELOPERSKI
ELEMENTY WCHODZĄCE W WYCENĘ
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- Wełna mineralna PAROC 25cm lub 20cm;
- Stelaż metalowy 5cm;
- Folia paroizolacyjna ALU STROTEX;
-Płyta kartonowo - gipsowa lub boazeria nie lakierowana;
- Cekolowanie i malowanie na biało;
DACH:
- Wełna mineralna PAROC 30cm lub 25cm;
- Stelaż metalowy 10cm;
- Folia paroizolacyjna ALU STROTEX;
-Płyta kartonowo - gipsowa lub boazeria nie lakierowana;
- Cekolowanie i malowanie na biało;
ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
- Wełna dźwiękochłonna URSA 10cm;
- Folia paroizolacyjna (dwustronnie);
- Płyta kartonowo - gipsowa lub boazeria nie lakierowana;
- Cekolowanie i malowanie na biało;
STROP – PODŁOGA PŁYWAJĄCA :
- Folia paroizolacyjna;
- Wełna mineralna twarda (stropowa);
- Płyta fermacell lub wylewka 5cm;
INSTALACJE
-Instalacja elektryczna(40 punktów gniazdek, 35 punktów świetlnych,

CENA (NETTO)

Uzależniona od
wybranego
modelu

1 gniazdo siłowe, 1 rozdzielnia)

-Instalacja wodna i kanalizacyjna wg. projektu;
-Instalacja grzewcza (bez pieca, grzejników/instalacji podłogowej)
6. PARAPETY wewnętrzne;
7. WYLEWKA na parterze – jeśli fundamenty są wykonywane
przez naszą firmę ;
*STANDARD WYKOŃCZENIA – przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, powyższe dane
mogą się różnić w zależności od wybranego modelu oraz w związku z czasowymi promocjami.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Z pełną ofertą mogą Państwo się zapoznać za pomocą : naszej strony
www.filjan.pl, drogą e-mailową filjan@filjan.pl, telefonicznie pod
numerem (58)687-60-59 oraz przy bezpośrednim spotkaniu w naszym
biurze : Stara Kiszewa ul. Kościerska 42e, woj. Pomorskie.
Czekamy na opinie, sugestie zmian oraz pytania od Państwa, które
mają dla nas ogromne znaczenie, gdyż pomagają nam w dążeniu do
perfekcji.
Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do spełnienia marzeń (za naszą
przyczyną) o własnym, ciepłym, zdrowym i przytulnym domu, a
wybierając naszą firmę mają Państwo PEWNOŚĆ, że tak będzie.

Jakość, satysfakcja, szybka realizacja

