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SZTUKA ORGANIZOWANIA PRZESTRZENI
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Jesteśmy firmą budowlaną, odpowiadającą na potrzeby 
najbardziej wymagających Klientów już od piętnastu lat.

Działamy przy wielu realizacjach jako samodzielni 
wykonawcy, ale także jako podwykonawcy, kiedy wów-
czas zajmujemy się wybranym elementem w konkretnej 
inwestycji. Działamy na terenie Europy, głównie w Polsce, 
Danii i Szwecji.

Nasze konstrukcje wpisują się w wachlarz bardzo róż-
norodnej skali; począwszy od domów jednorodzinnych, 
poprzez budynki wielomieszkaniowe, aż do efektownych 
i przestrzennych powierzchni biurowych. Zajmujemy się 
także montażem stolarki okiennej drewnianej, PCV, alu-

miniowej, montażem fasad aluminiowych i szklanych, 
wykonujemy elewacje tradycyjne i wentylowane.

Na życzenie Klienta, w naszym studio projektowym, 
wykonujemy profesjonalny kosztorys i projekty ar-
chitektoniczne. Jesteśmy także otwarci, gdy zaistnie-
ją potrzeby zaprojektowania wnętrz – z przyjemnością 
odpowiadamy na nie w sposób kompleksowy  
i według indywidualnych potrzeb każdego Klienta.  
W przygotowywanych projektach łączymy oryginalny de-
sign, nowoczesne technologie oraz estetykę wykonania, 
co pozwala przede wszystkim oddać piękno, zachwyca-
jąc niejedno oko i dostarczając najwyższego komfortu 
użytkowania.
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Domy rodzinne
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Realizujemy projekty domów rodzinnych na miarę XXI wieku. Do każdej 
realizacji podchodzimy w sposób indywidualny, analizując wszelkie 

aspekty techniczne, położenie budynku na działce, osobiste preferencje 
osób zainteresowanych, tak, aby końcowy efekt w pełni odpowiadał 

oczekiwaniom klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem.



12

Budujemy domy idealne dla WAS  
Nasze konstrukcje cieszą rodziny w wielu krajach w Europie, dają im 
schronienie i komfortowe miejsce do codziennego życia.
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Tworzymy w oparciu o nowoczesne, a za razem sprawdzone rozwiązania, 
z wykorzystaniem solidnych i wysokiej jakości materiałów. Wszystko to, aby 

nasi klienci zyskali komfortowe i funkcjonalne miejsce do codziennego życia. 
Wiele europejsckich rodzin mieszka w naszych realizacjach,  

m.in. w Polsce, Danii i Szwecji. Na życzenie klienta możemy wykonać 
kosztorys i planowanie w naszym studio projektowym.
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Budownictwo wielomieszkaniowe
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Jedną z gałęzi naszej oferty jest współpraca przy wznoszeniu budynków 
wielorodzinnych. Przy tego typu inwestycjach zajmujemy się głównie stolarką 

okienną, ale nie tylko. Nasze doświadczenie w branży wykorzystujemy do 
budowania przestrzeni mieszkalnej dla wielu rodzin. Wykorzystując przy tym 

najnowocześniejsze technologie i najlepszej jakości materiały tworzymy miejsca 
do codziennego życia, które są wysoce komfortowe i funkcjonalne.

Dzięki tym wszystkim czynnikom oddajemy do dyspozycji budynki, które będą 
służyły wielu kolejnym pokoleniom, między innymi w Warszawie i Prószkowie.

Przy naszych inwestycjach pracujemy na różnego rodzaju systemach, między 
innymi takich jak ProMonta i wiele innych.
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Miejsce, żeby odpocząć po pracy i nabrać sił
Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w tworzeniu komfortowych 
miejsc do codziennego życia i w ten sposób pomagamy wielu rodzinom, 
nie tylko w Polsce.



20 21



22



22 23



24



24 25

Przestrzenie użytkowo-biurowe
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Firma w czasie wieloletniej działalności na rynku wykonywała wiele 
inwestycji o charakterze użytkowo biurowym, bundynki biurowe przy 

halach przemysłowych, przychodnie. Nasze realizacje można znaleźć 
w takich miejscach jak Lublin, okolice Grójca, Lubartów, Radzyń 

Podlaski, Biała Podlaska.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu i fachowej ekipie wznosimy doskonale 
przystosowane do roli użytkowej budynki. Dzięki temu tworzymy 

przestrzeń do pracy spełniającą najwyższe standardy. Zastosowanie 
najnowszych technologii pozwala nam oddawać do użytku komfortowe 

i funkcjonalne powierzchnie biurowe, które w wymierny sposób będą 
wpływały na efektywność osób w nich pracujących. Jednocześnie nasi 

klienci dostają do dyspozycji obiekty, które godnie reprezentują firmę  
i w pozytywny sposób kształtują jej wizerunek.



28



28 29



30

Odpowiednie miejsce do pracy jest bardzo ważne 
Wpływa na efektywność i samopoczucie pracowników, dlatego nie ma 
miejsca na niesprawdzone rozwiązania. My gwarantujemy najlepsze efekty.
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Stolarka okienna
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Wykonujemy montaż stolarki okiennej drewnianej, PCV, aluminiowej w budynkach 
wielorodzinnych spełniającej najwyższe standardy jakościowe i estetyczne. Okna 
podkreślają charakter każdego budynku, ale muszą też zachowywać bardzo wysokie normy 
dotyczące szczelności, parametrów termoizolacyjnych.

W naszym portfolio znajdują się też konstrukcje aluminiowo-szklane, typu ogrody zimowe, jak 
również fasady szklano-aluminiowe, stosowane przy konstrukcji biurowców.

Na końcowy efekt, gwarantujący komfort i funkcjonalność, składa się głównie staranny  
i właściwy dobór parametrów technicznych, a także dbałość o stronę wizualną 
wykonywanych elementów.

Dzięki naszemu doświadczeniu w pracy z wieloma różnymi systemami, wielu Klientów z całej 
Polski, ale także i Europy, przekonało się o ogromnej satysfakcji z użytkowania.
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Nasze okna pozwolą WAM jasno patrzeć na świat 
Zajmujemy się montażem stolarki okiennej i drzwiowej na miarę XXI wieku.
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Wykonywanie elewacji
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Posiadamy bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu elewacji, 
poczynając od elewacji tradycyjnych, aż po elewacje wentylowane  

i szklane. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych technik jesteśmy w stanie 
znacznie poprawić parametry termoizolacyjne każdego budynku, 

zachowując jednocześnie estetykę i funkcjonalność budynku. Tego 
typu rozwiązania pozwalają również podnieść bezpieczeństwo osób 

przebywających na codzień w takim budynku, znacznie ograniczając 
ryzyko wystąpienia czynników alergennych.

W sposób indywidualny podchodzimy do oczekiwań każdego Klienta, 
biorąc pod uwagę jego potrzeby, ale i sugestie dotyczące wyglądu 

zewnętrznego. Aktualnymi trendami, wpisującymi się w wygląd 
zewnętrzny, są połączenia materiałów o odmiennej barwie czy fakturze.

Nasze projekty architektoniczne łączą ze sobą wszystkie podstawowe 
elementy, jak wielkość i położenie otworów (drzwi, okien itp.) oraz innych 

detali elewacji, wysokość budynku i jego poziomów, a także rodzaj 
materiałów wykończeniowych wykorzystywanych w pracy.
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Połączenie estetyki i funkcjonalności to nasza misja 
Wykorzystujemy wiele nowoczesnych systemów, aby każda nasza realizacja 
była ozdobą otoczenia, ale również, żeby zachowywała najwyższe standardy 
użytkowe.
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ul.Partyzantów 5 
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 604 627 294

tel. 608 687 676

www.iJGS.pl
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