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Produkcja konstrukcji
stalowych cienkościennych

Fasady 
szklano-aluminiowe

Generalne wykonawstwo
budowlane

CZAS REALIZACJI

Zaawansowana 
 najnowocześniejsza 

technolgia budowania 
wszelkich obiektów 

pozycjonuje nas w trendzie  
światowym, w którym 

ekonomia to czas

PRECYZJA WYKONANIA

Najnowocześniejsza linia 
produkcyjna sprawia, 

że precyzja wykonania  
konstrukcji powstaje już 
 na etapie projektowania

przez konstruktorów

GWARANCJA 50 LAT

Jakość oraz trwałość  
zastosowanych technologii 

daje nam możliwość  
zaoferowania Państwu  

50 letniej ochrony  
gwarancyjnej  

na konstrukcję obiektu 

EKOLOGIA

Stal jest jednym  
z najbardziej przyjaznych 
środowisku, materiałem 

budowlanym.  
Nieimpregnowana bez 

detergentów, minimalizuje 
wszelkie zagrożenia 

dla zdrowia użytkowników

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki naszej technologii
uzyskujemy parametry 

energetyczne spełniające 
normy dla budynków 
 energooszczędnych. 

Współczynnik przenikania 
ciepła przegród 

U= 0,10 `{`W/(m2 x K)`}`

NISKI KOSZT

Skrócony czas realizacji po-
zwala na oszczędności zarówno 

na etapie budowy 
jak i użytkowania obiektu. 

Możliwość  szybkiego 
zagospodarowania inwestycji, 

to bardzo ważny parametr 
Państwa decyzji  inwestycyjnych 

Korzyści oferty Grzywka Group

Grzywka Group
ul. Boguszewska 1, 01-250 Warszawa

T.: 22 474 53 80, Mob.:.  +48 508 161 319
T./F.: 22 474 53 81

Dział handlowy: jaroslaw.kaczka@grzywkagroup.com
Dział techniczny: cezary.biernat@grzywkagroup.com

www.grzywkagroup.com
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GRZYWKA GROUP koncentruje się na ofercie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych w oparciu 
o najnowocześniejszą na świecie technologię konstrukcji stalowych, cienkościennych. Realizujemy 
dla naszych Klientów inwestycje obiektów przemysłowych, biurowych, handlowo-usługowych, oraz 
 mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Zastosowane technologie, zwłaszcza w zakresie konstrukcji 
 stalowych i suchych elewacji, pozwalają nam na sprawną oraz interesującą ekonomicznie  realizację 
niezależnie od warunków klimatycznych w Polsce i na świecie. Posiadamy doświadczoną  i doskonale 
przygotowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, posiadającą praktykę i niezbędne  uprawnienia budowlane 
do prowadzenia robót i zarządzania  procesem inwestycyjnym. Zobacz jakie  korzyści możesz otrzymać, 
decydując się na współpracę z nami.

System SFH z lekkim ocynkowanym szkieletem stalowym
System SFH lekkiego szkieletu stalowego to budowa wszelkiego rodzaju obiektów, których 
konstrukcję stanowi lekki szkielet wykonany z zimnogiętych ocynkowanych kształtowników stalowych 
o przekroju  100mm (stal konstrukcyjna S350GD+Z275, S390GD+Z275, grubość od  0,95mm do 1,60 mm) 
dających możliwość kształtowania różnorodnych form budowlanych. Ze względu na niskie koszty 
wykonania obiektu i krótki czas realizacji  technologia jest niezastąpiona w realizacji  budynków 
i mieszkań socjalnych.

• Budynki mieszkalne:  Jednorodzinne, wielorodzinne, osiedla energooszczędne i pasywne, domki letniskowe, nadbudowy istniejących obiektów, itp.
• Budynki socjalne: Kontenery socjalne, jednorodzine, wielorodzinne, osiedla socjalne pasywne i „ zero” energetyczne
• Budynki komercyjne: Hotele, pawilony handlowe, salony samochodowe, itp.
• Hale:  Produkcyjne, magazynowe, itp. możliwość wznoszenia do wysokości 8 m, szerokości jednej nawy do 30 m bez podpór

 oraz długości bez ograniczeń
• Elementy konstrukcji:  Więźby dachowe, belki stropowe, ściany osłonowe i działowe
 Posiadamy Aprobatę Techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie

Zastosowanie technologii SFH

Zastosowanie Systemu SFH
w budownictwie
wielokondygnacyjnym.

Korzyści oferty Grzywka Group Gwarancja technologii SFH - 50 lat!

System szkieletu stalowego jest nowoczesną 
technologią, alternatywną dla budownictwa 
tradycyjnego. Niemal każdy element zapro-
jektowany w technologii tradycyjnej, można
wykonać zamiennie w systemie lekkiego 
 szkieletu stalowego.

Innowacyjność systemu polega na niewielkim 
ciężarze konstrukcji, oraz na łatwości i szyb-
kości montażu  praktycznie  w każdych  wa-
runkach pogodowych. Przegrody wykonane 
w tej technologii mają bardzo dobre parame-
try termiczne w stosunku do grubości ścian.

System posiada aprobatę techniczną AT-15-9113/2013
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