
BUDUJEMY 
PRZESTRZEŃ 
dla Twojego biznesu



Wyróżnia nas

| Znakomity stosunek jakości do ceny

| Krótki czas realizacji

| Precyzja wykonywanych projektów

| Profesjonalizm
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| O firmie

Projekt budowlany
Przygotowanie pełnobranżowych 

projektów budowlanych.

Budowa
Budowa hal przemysłowych o szerokim 
spektrum działalności wraz z budynkami 

biurowymi.

Doradztwo
Doradztwo inwestycyjne 

na każdym etapie budowy.

Formalności
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń 

oraz decyzji administracyjnych.

Odbiór końcowy 

Towarzyszymy Inwestorom przy 
odbiorach końcowych, aż do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.

Koncepcja
Opracowanie wstępnych koncepcji 

projektowych wraz z wizualizacjami.

Kim jesteśmy

MCM Project jest firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu oraz 
stosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych i technologicznych utrzymuje silną i stabilną pozycję 
na rynku. Gwarantujemy, że efekt końcowy oraz współpraca z nami spełni oczekiwania najbardziej 
wymagających Inwestorów.
 

 

 Ponad 100   
zrealizowanych 

obiektów przemysłowych

 

Ponad 20 lat 
doświadczenia

790 
opracowanych 

projektów

300 000 m2 

powierzchni  

oddanych obiektów
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Koncepcja architektoniczna

Po ustaleniu z Klientem podstawowych parametrów przyszłej inwestycji, nasz dział projektowy opracowuje 
wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Uwzględnia ona lokalizację hali i budynku biurowego 
wraz z układem dróg, rozmieszczeniem placów manewrowych i parkingów. W ramach przygotowanej 
koncepcji nasz zespół przedstawia również propozycję funkcjonalną wnętrza obiektu. 
 

| Oferta

Wizualizacja potrzeb Inwestora

Wykonujemy profesjonalne wizualizacje dla projektowanych obiektów. Tworzymy plany obejmujące 
m.in. zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji i fotorealistyczne wizualizacje projektów 
inwestycyjnych. Nowoczesne rozwiązania techniczne, dbałość o każdy szczegół i cechy użytkowe obiektu 
są dla nas priorytetowe.

Priorytetem jest dla nas 
zadowolenie Inwestora, 
dlatego uwzględniamy 
wszelkie sugestie 
w ramach ustalonego 
budżetu.
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| Realizacje

Hale stalowe

Zajmujemy się budową hal: magazynowych, produkcyjnych, rolniczych, sportowych oraz usługowych. 
Wznoszone przez nas obiekty cechują się specjalnym przeznaczeniem i indywidualnymi wymaganiami, 
uzależnionymi od rodzaju stosowanej technologii, czy specyfiki prowadzonej działalności.
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| Realizacje

Budynki biurowe Wnętrza

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu projektów i realizacji budynków biurowych, 
socjalnych oraz usługowych. Opracowujemy projekty budowlane dla Inwestorów z różnych branż, 
uwzględniające projekty architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg 
i technologii. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu nasze rozwiązania można 
określić jako „szyte na miarę”.
 

Nasz zespół projektantów dba o każdy detal na etapie wykończenia wnętrz części biurowych, 
socjalnych oraz samych przestrzeni hal. W zakresie prac wykonawczych oferowanych przez naszą firmę 
znajdują się również wykończenia ścian i sufitów, montaż posadzek, drzwi, wycieraczek systemowych, 
balustrad oraz sanitariatów. Za każdym razem zakres wykonywanych przez nas prac jest dostosowany 
do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Inwestora.



Nagrody

Opinie klientów

Zaufali nam

| Wielokrotny laureat nagrody 
  Gazele Biznesu za dynamiczny rozwój

| Certyfikat „Rzetelna Firma”

| Kryształowa Cegła za budowę obiektu
  dla firmy Pol-Skone Sp. z o.o.

| Laureat „Diamenty Forbesa” 2018
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„Z pełną świadomością polecamy MCM Project kolejnym 
przedsiębiorcom jako wiarygodnego, sprawdzonego  

i profesjonalnego partnera w realizacji inwestycji budowlanych.”

„Profesjonalizm pracowników firmy, sprawny nadzór oraz 
koordynacja robót wpłynęły na terminowość i solidność wykonania 

obiektu w zgodzie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki 
budowlanej, tym samym spełniając nasze oczekiwania.”

„Bardzo wysoko oceniamy współpracę z firmą MCM Project 
i rekomendujemy ją jako sprawdzonego i solidnego partnera 

w realizacji inwestycji budowlanych.  Jest to druga inwestycja, 
przy realizacji której, skorzystaliśmy z doświadczenia i wiedzy 

firmy MCM Project.”

POL-SKONE SP. Z O.O.

DANWOOD SP. Z O.O.

SANTAR S.C.

  Nasze 
  osiągnięcia
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