
PONAD 17 LAT DOŚWIADCZENIA

BUDUJEMY 
STALOWĄ PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO 
BIZNESU



MCM Project Sp. z o.o. oferuje Państwu 

profesjonalne i kompleksowe usługi od momentu 

powstania koncepcji aż do uruchomienia obiektu. 

Budujemy obiekty na terenie całej Polski 

oraz pomagamy w procesie pozyskiwania 

dotacji na projekty inwestycyjne.

Chcemy, aby nasi Klienci mieli ...

Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej 

a nasz zespół ma ponad 17-letnie doświadczenie 

w budowie hal stalowych. Budujemy dla 

największych polskich i zagranicznych firm. 

Uczestniczyliśmy w budowie kilkuset hal 

stalowych o powierzchni od tysiąca do kilkunastu 

tysięcy metrów kwadratowych. 

TTym, co wyróżnia hale stalowe MCM Project, jest znakomity 

stosunek jakości do ceny, krótki czas realizacji oraz doskonałe 

parametry użytkowe wznoszonych konstrukcji. Inwestorzy 

zyskują zatem czas i oszczędzają pieniądze, a jednocześnie 

otrzymują estetyczne, nowoczesne i dopasowane do własnych 

potrzeb hale stalowe. 

Połączenie naszych doświadczeń wyniesionych z pracy 

zz wiodącymi systemami budowy hal stalowych umożliwia nam 

oferowanie naszym klientom zoptymalizowanego pod względem 

kosztów realizacji i rozwiązań technicznych produktu.

Nowoczesność

PONAD 17 LAT DOŚWIADCZENIA

KIM JESTEŚMY?

BUDUJEMY 
STALOWĄ 
PRZESTRZEŃ
DLA TWOJEGO 
BIZNESU

ŚWIADOMOŚĆ DOBRZE
ZAINWESTOWANYCH PIENIĘDZY



Budujemy obiekty przemysłowe, produkcyjne, 

magazynowe, hale dla potrzeb rolnictwa, sportu

i działalności usługowej.  Stosujemy najnowsze 

technologie, ekonomiczne rozwiązania 

konstrukcyjne oraz materiały tylko sprawdzonych 

i renomowanych producentów. 

OOferujemy klientom bezpłatne doradztwo 

techniczno-projektowe oraz pomagamy dokonać najlepszych 

wyborów na etapie wyboru działki, przygotowania koncepcji 

architektonicznej oraz doboru technologii. Czynnie 

uczestniczymy w procesach zmian i doskonalenia rozwiązań 

projektowo-wykonawczych, z uwzględnieniem wszelkich 

sugestii naszych klientów. 

JJesteśmy ekspertami od budowy hal dlatego zawsze doradzamy 

w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zmniejszających koszt 

Państwa inwestycji, podnoszących funkcjonalność budowanych 

obiektów i dających elastyczność w sposobie ich użytkowania.

Przyjdź do nas ze swoim pomysłem. 

Powiedz czego oczekujesz, a zaskoczy Cię 

wachlarz możliwości i jakość oferowanych 

przez nas usług w oparciu o:

Nowoczesne, bezpieczne technologie dostosowane 

do indywidualnych potrzeb klienta.

PPomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych na inwestycje.

Pomysły na zapewnienie elastyczności w sposobie 

użytkowania obiektów.

Ekonomiczny dobór technologii i materiałów zgodnie 

z preferencjami klienta.

Stosowanie sprawdzonych materiałów renomowanych 

producentów.

WWysoka estetyka realizacji zgodna ze światowymi 

standardami. 

Optymalizacja kosztów na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Kompleksowe wyceny z analizą techniczną 

i sprawdzeniem poprawności przyjętych rozwiązań.

















UczciwośćJakość

KORZYŚCI DLA KLIENTACO ROBIMY?
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MCM PROJECT SP. Z O.O.
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