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O NAS
Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, 

silnym zespołem i bogatym zapleczem 

infrastrukturalnym. Kontrahenci 

i historia naszych realizacji czynią 

z nas stabilnych i rozwojowych 

partnerów biznesowych.
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Nasz rozwój i przyszłość opieramy na sprawdzonych ludziach i skrupulatnie budowanej 

sieci kontaktów. Śmiało patrzymy w przyszłość, która należy do budownictwa modułowego 

i produkcji w szeroko pojętej branży budowlanej, w której istniejemy od ponad piętnastu lat.

Kreujemy wspólną przyszłość –  
- tworzymy Grupę

Architektura to inspirujący klimat i piękno. 

To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście 

czasu i miejsca, natury i kultury.

Tomasz Konior
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Oddział w Nowym Jorku

worldwide

Zaplecze w portowym mieście Bremen w Niemczech

Kluczowe i strategiczne lokalizacje w Polsce

Oddział w Wielkiej Brytanii
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Budownictwo 
modułowe

Wolność kreacji i dowolność konfiguracji. 

Modelowanie czasu i jakości.
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Instalacje 

Konstrukcja

RAMOWA KONSTRUKCJA 
Klucz do sukcesu

Gotowy obiekt

Montaż
Wykończenie
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Budownictwo 
modułowe 
Elastyczna forma 
z bogatym wnętrzem

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

dzięki niezależności produkcji  

i prostocie montażu

EKSPRESOWY CZAS REALIZACJI

od 6 tygodni

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

w oparciu o niezawodne  

rozwiązania technologiczne

ELASTYCZNOŚĆ

dzięki ramowej konstrukcji

KONTROLA JAKOŚCI I GWARANCJA

do 15 lat

ESTETYKA

efekt wizualny  

na światowej klasy poziomie

z BUD INVEST 

Dobrze dobrane rozwiązania projektowe 
w połączeniu z błyskawicznym czasem realizacji 
dają naszym Klientom nie tylko możliwość 
tworzenia różnorodnych obiektów od podstaw. 

Rozwiązania Bud Invest to także swobodna 
rozbudowa istniejących inwestycji. 

Atuty, jakie dają przewagę firmie Bud Invest na rynku wynikają ze specyfiki 
modułowych rozwiązań. Umiejętne ich wykorzystanie to nasza siła.

ROZBUDOWA 
ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

WZBOGACENIE 
INFRASTRUKTURY INWESTYCJI

NOWE, 
STYLOWE OBIEKTY
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Hotele  
i obiekty  

użytku 
publicznego

Od projektu po realizację to my zadbamy 

o płynność procesu tworzenia obiektów 

turystycznych, czy też samorządowych 

- w pełni odpowiadających obecnym 

realiom. Elastyczność – to nasz atut.
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Hotele i obiekty 
użytku publicznego
Elastyczność – to nasz atut.

Modułowo projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny oparty na konstrukcji 

ramowej daje naszym architektom możliwość stworzenia projektu opartego na mocnym 

efekcie prostoty formy połączonej z wysokiej klasy materiałami. To czyni z budownictwa 

modułowego nowoczesną technologię w płynnym połączeniu z ekologią.
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Problemem nie jest tworzenie 
nowych koncepcji, tylko 
pozbywanie się starych

John Maynard Keynes

Jednostki 
i Obiekty  

Medyczne 
(COVID 19)

W odpowiedzi na widmo nagłych sytuacji 

kryzysowych posiadamy wachlarz 

gotowych, skutecznych rozwiązań na 

niemalże każdą ewentualność.  

Czas – to nasz sprzymierzeniec.
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Jednostki i Obiekty 
Medyczne  
(COVID 19)
Czas – to nasz sprzymierzeniec.

Nieograniczone możliwości twórcze dają wysokie walory estetyczne, szybkość 

realizacji, doskonałą energooszczędność i dobrą cenę. Oparte na modułach obiekty 

cechuje szereg atutów, które przeważają nad budownictwem tradycyjnym.



KREDA PRZEKŁADKA
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obiekty

Dzięki modułom, które pozwalają na swobodne 

modelowanie części elewacyjnej obiektu, 

nasze budynki często przewyższają tradycyjne 

konstrukcje pod względem jakościowym. 

Dlatego też potrafimy dostarczyć mądrych 

rozwiązań dla każdego małego biznesu.

Rozpoznanie potrzeb jest 
podstawowym warunkiem projektu

 – Charles Eames
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Kawiarnie, 
restauracje  
i inne obiekty  

Dzięki kontrolowanej produkcji i montażu 

poszczególnych elementów budowlanych 

niezależnie od warunków zewnętrznych – 

zachowujemy terminy i jakość realizacji.

Stylowe kawiarenki, czy małe restauracje – to nasza propozycja na całoroczny biznes 

bez ograniczeń lokalizacyjnych. Latem funkcjonujący na nadmorskich plażach, w sezonie 

jesienno-zimowym w górach. Z nami to wszystko jest możliwe.

Pergola Q-big

Cafe Q-big
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 dla SPA
Dopracowany projekt wykonany pod omówione z Klientem potrzeby. 

W połączeniu ze sprawną realizacją pozwolą wyprzedzić konkurencję 

i spełniać wymogi najnowszych trendów i przepisów.

Nasze rozwiązania uatrakcyjnią każdy obiekt i pozwolą sprawnie rozszerzyć wachlarz usług 

przedsiębiorcy. Dopełnienie kompleksu wypoczynkowych domków, czy obiektów sportowych? 

A może samodzielny biznes? To bardzo proste.

Sauna Q-big
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Wolnostojące sklepy 
Zarówno budownictwo modułowe, jak i biznes wymaga uważności i analizy wszelkich 

czynników, elastyczności i wyprzedzania trendów. Dzięki połączeniu tych atutów jesteśmy 

gotowi odpowiedzieć na bieżące potrzeby rynku.

W dobie dynamicznych zmian i restrykcji sanitarnych na wartości zdecydowanie zyskują niewielkie 

obiekty, które mogą samodzielnie funkcjonować niezależnie od politycznych obostrzeń. Z nami 

możesz znaleźć zarówno miejsce na swój własny biznes, jak i zaprojektować funkcjonalny obiekt, 

który w kilka tygodni wykonamy dla Ciebie w naszym zakładzie produkcyjnym.

Shop Q-big
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Co więcej?
Budujemy nie tylko obiekty użytku publicznego. 

Wachlarz naszych usług zawiera także domki 

i domy rekreacyjne oraz mieszkalne spełniające 

najwyższe, światowe standardy. Zdobądź nasz 

kolejny katalog i poznaj nową ofertę.
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Jesteśmy doświadczonym deweloperem 

i generalnym wykonawcą światowej rangi 

kontraktów dla wielu branż. Dzięki naszym 

ludziom, nabytej wiedzy i infrastrukturze 

– budownictwo modułowe wprowadzamy 

na szeroko pojęte rynki deweloperskie.

obiekty
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Zaplecze 
Grupy 

Stawiamy na nieustanny rozwój struktury 

organizacyjnej i zespołu naszych specjalistów.

Dbamy o mądrą logistykę - dysponując m.in. 

halą z liniami produkcyjnymi, zlokalizowanymi 

strategicznie w pobliżu gdańskiego portu. 

Przemyślanie wzbogacamy nasze zaplecze 

i wzmacniamy infrastrukturę dla osiągnięcia 

wyższych celów.

gwarancją powodzenia
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Bud Invest Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12,  

83-110 Tczew, Poland

+48 511 641 580

office@budinvest-modular.com

www.budinvest-modular.com

www.facebook.com/budinvestspzoo

www.flinkedin.com/company/bud-investgroup


