


GRUPA INBUD BIELSKO działa w branży budow-
lanej od 1980 roku. Początkowo firma specjalizowa-
ła się w wykonawstwie robót budowlanych, zarówno  
z zakresu budownictwa przemysłowego, jak i miesz-
kaniowego. 37-letnie doświadczenie oraz stałe pod-
noszenie kwalifikacji pozwoliło na rozszerzenie ofe-
rowanych usług o kompleksową obsługę Inwestorów  
i realizację obiektów w systemie „projektuj-buduj”.

Firma posiada własną pracownię projektową, zatrud-
niającą doświadczonych architektów i konstruktorów.  
Wraz z nabytym przez lata doświadczeniem wykonaw-
czym pozwala ona na projektowanie obiektów z zasto-
sowaniem przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych 
i architektonicznych przy równoczesnym zachowaniu 
dbałości o ekonomię rozwiązań projektowych.

Od 2004 roku GRUPA INBUD z powodzeniem reali-
zuje przedsięwzięcia deweloperskie w zakresie budow-
nictwa mieszkaniowego. Inwestycje te charakteryzu-
je funkcjonalność, unikalne rozwiązania projektowe  
oraz wysoka jakość i dbałość o detale.

Firma łączy funkcje projektanta, generalnego wyko-
nawcy i dewelopera, dzięki czemu ponosi pełną odpowie-
dzialność za całość procesu inwestycyjnego - od wyboru 
lokalizacji poprzez projekt, do przekazania nabywcy go-
towego mieszkania. Daje to Klientom nie tylko pełne po-
czucie bezpieczeństwa, ale i najwyższej jakości produkt. 

Uzupełnieniem oferty jest baza własnych nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową.

Nowoczesny park maszynowy umożliwia sprawną  
organizację każdej budowy, uniezależnienie się od dostaw-
ców sprzętu i podwykonawców, a tym samym - obniżenie  
kosztów budowy.

Od 2008 roku GRUPA INBUD jest autoryzowanym 
przedstawicielem firmy ASTRON - światowego lidera 
w produkcji hal stalowych. Pozwala to na budowę hal 
w konstrukcjach stalowych o najwyższym standar-
dzie, z możliwością ich pełnego dostosowania do indy- 
widualnych potrzeb. 

O potencjale firmy i jej doświadczeniu świadczy szereg 
zrealizowanych inwestycji i zadowolenie Klientów.













Inwestor
SIL-TRADE Sp. z o.o.

Zakres prac
Kompleksowe projektowanie
i budowa hali produkcji 
oraz budynku socjalno-biurowego 
wraz z parkingami i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną; 
Wilkowice

Pow. użytkowa
965 m2

Inwestor
Alupol Packaging S.A.

Zakres prac
Rozbudowa zakładu o halę
magazynową wysokiego 
składowania wraz 
z zapleczem socjalno-biurowym; Tychy

Pow. użytkowa
1427 m2



Inwestor
TRW Steering Systems 
Poland Sp. z o.o.

Zakres prac
Kompleksowe projektowanie
i budowa hali testów z budynkiem 
socjalno-biurowym oraz budowa 
zaplecza socjalnego wraz 
z projektem zamiennym, 
parkingami i infrastrukturą 
techniczną; Bielsko-Biała

Pow. użytkowa
5290 m2



Inwestor
Waga Sp. z o.o.

Zakres prac
Wykonanie stanu surowego
konstrukcji budynku 
handlowo-usługowego wraz 
z częściowym wykończeniem 
elewacji; Bielsko-Biała

Pow. użytkowa
8805 m2



Inwestor
WADER - Woźniak Sp. z o.o.

Zakres prac
Wykonanie projektu zamiennego
oraz rozbudowa hali produkcyjno- 
magazynowej;  Dąbrowa Górnicza 

Pow. użytkowa
3480 m2

Inwestor
Zakład Mechaniki Precyzyjnej 
Aqmet Nowiński s.j.

Zakres prac
Prace projektowe, budowa hali 
produkcyjnej oraz budynku 
socjalno-biurowego;  
Czechowice-Dziedzice

Pow. użytkowa
1181 m2



Inwestor
Delex Polska Sp. z o.o.

Zakres prac
Budowa hali produkcyjno-magazynowej
z zapleczem socjalno-biurowym 
w systemie „projektuj-buduj”; 
Bielsko-Biała 

Pow. użytkowa
4110 m2



Inwestor
Wieland Polska Sp. z o.o.

Zakres prac
Budowa hali magazynowej 
z zapleczem socjalno-biurowym 
w systemie „projektuj-buduj”;
Bielsko-Biała

Pow. użytkowa
1288 m2



Inwestor
IGUM sp. z o.o.

Zakres prac
Kompleksowe prace projektowe,
budowa hali wraz z budynkiem 
socjalno-biurowym; 
Bielsko-Biała

Pow. użytkowa
1742 m2

Inwestor
Gustaw Majer Stolarstwo

Zakres prac
Kompleksowe prace projektowe,
budowa hali wraz z budynkiem 
socjalno-biurowym; 
Bielsko-Biała

Pow. użytkowa
1973 m2



Inwestor
INBUD Bielsko Sp. z o.o.

Zakres prac
Własna inwestycja deweloperska -
Osiedle Pogodne: 8 budynków 
wielorodzinnych, 220 mieszkań; 
Bielsko-Biała



Inwestor
GRUPA INBUD BIELSKO Sp. z o.o. S.k.

Zakres prac
Własna inwestycja deweloperska -
Osiedle Siewna, I etap: 162 mieszkania - 
3 z 7 budynków wielorodzinnych; 
Bielsko-Biała




