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Jesteśmy cenionym wykonawcą obiektów kubaturowych ze szczególnym uwzględnieniem
konstrukcji stalowych.
Stawiamy hale od projektu aż po skończony obiekt. Oferujemy też profesjonalne modernizacje
już istniejących obiektów, które zgodnie z wymaganiami inwestora dopasowujemy do jego
potrzeb. Czy to kwestia nowej linii produkcyjnej wymagającej zmiany w konstrukcji hali, czy też
przystosowanie konstrukcji pod nowe zadania – służymy zapleczem do wszystkich realizacji.
Także zapleczem doradczym.
W unikalny sposób łączymy kompetencje producenta i wykonawcy.
Własny zakład produkcji i obróbki blach, od typowych obróbek blacharskich do tych bardziej
skomplikowanych, często indywidualnych zamówień.
Nasi klienci to inwestorzy z Polski i z zagranicy. Zawsze wymagający, często ci sami. Dla nich
solidny i pewny partner to gwarancja ich sukcesu na rynku.
Prawie każdy zakład produkcyjny, usługowy czy handlowy musi dysponować wygodnym
i nowoczesnym zapleczem pracy dla swojej administracji. Działy sprzedaży, logistyki,
marketingu, księgowości, sale spotkań, szkoleń czy gabinety zarządu muszą tworzyć jedność
z resztą zakładu.
Dzisiaj już wszyscy wiemy jaki wpływ na efektywność pracy ma otoczenie w jakim się
ją wykonuje. Od bezpieczeństwa pracy po wygodę, od ergonomii po estetykę.

Oferta naszej spółki to realizacje pełnego zaplecza dla pracy administracji.
Zgodnie z wymaganiami inwestora, dopasowane do profilu jego działalności. Czy to zakład
typowo produkcyjny, firma usługowa, obiekt użyteczności publicznej czy salon sprzedaży
– każda realizacja jest dla nas tak samo ważna.

Zawsze nowoczesne i atrakcyjne wizualnie realizacje stanowią o późniejszym prestiżu firmy.
Wygląd budynku, biura, to często najważniejsza wizytówka zakładu.
W końcu - jak Cię widzą…

Biuro Techniczne Katowice

Biuro Techniczne Wrocław

Siedziba

ADAMIETZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, pok. 417
40-020 Katowice
tel./fax +48 32 228 30 51
e-mail katowice@adamietz.pl

ADAMIETZ Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56H, pok. 39
53-012 Wrocław
tel. +48 71 733 04 80
e-mail wroclaw@adamietz.pl

ADAMIETZ Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1
tel. +48 77 463 00 65
fax +48 77 463 92 00
e-mail strzelce@adamietz.pl

