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aktualności

Acero Frame Sp. z o.o. stawia sobie za 
cel osiągnięcie pozycji lidera w kształtowa-
niu jakości na rynku produkcji i montażu 
lekkich konstrukcji stalowych zarówno na 
rynku budownictwa jednorodzinnego, jak 
i przemysłowego. 

Rola lidera i integratora jest swe-
go rodzaju zobowiązaniem do two-
rzenia unikalnej wartości rynkowej 
i rozwijania oferty dla inwestora. Stąd też 
chęć stworzenia unikalnego systemowego 
rozwiązania rynkowego, będącego narzę-
dziem pokazującym pełne możliwości wy-
korzystania lekkich konstrukcji stalowych 
w budownictwie jednorodzinnym i przemy-
słowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru technologii energooszczędnych.

Technologia Lekkiej Konstrukcji Stalowej 
ma niewątpliwe i niepodważalne zalety: 
krótki - nawet do 3 miesięcy - czas realiza-
cji budowy, niski koszt inwestycji, lekkość 
konstrukcji, wszechstronność zastosowania, 
precyzję wykonania, gwarancję wytrzyma-
łości i jakości materiału. Spełnia najsurowsze 
normy energetyczne minimalizując grubość 
ścian i dzięki temu zyskując dodatkową po-
wierzchnię użytkową.

Szukasz innowacyjnych, nowoczesnych 
technologii budowy domów? Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
technologii, która może być dostosowana 
do gotowych projektów, która wyróżnia się 
doskonałą stylistyką, ciekawymi układami 
funkcjonalnymi oraz solidną i trwałą kon-
strukcją. Sporządzamy zarówno projekty 
budowlane jak i projekty wykonawcze kon-
strukcji stalowych  oraz wszelkich instalacji. 

Posiadamy doświadczenie w projektowa-
niu budynków przemysłowych takich jak 
hale produkcyjne, warsztaty, magazyny, 
chłodnie, lokale usługowe, biura i budynki 
użyteczności publicznej, budynki gospodar-
cze dla rolnictwa: obory, kurniki.

dostawca technologii 

Lekkiej Konstrukcji Stalowej
Firma Acero Frame Sp. z o.o. powstała z myślą o stworzeniu 
organizacji, która odpowie na pytania często zadawane 
przez Inwestorów. Jesteśmy pytani o koncepcję i projekt, 
o doradztwo projektowe jaki system i jaka konstrukcja będą
najlepsze i najefektywniejsze dla oczekiwanego zastoso-
wania. Inwestorzy pytają nas: kto wyprodukuje i zbuduje 
konstrukcję, izolacje, przegrody, oraz kto wykona instalacje 
i prace wykończeniowe. Ponadto jesteśmy pytani: w jakiej 
klasie energochłonności będzie zaprojektowany obiekt? Jaki 
będzie koszt użytkowania? I najważniejsze pytanie na koniec: 
czy jeśli spełnimy wszystkie wymagania, to czy tak zaprojek-
towana inwestycja może być po prostu ładna? Acero Frame 
mówi: tak, na wszystkie pytania jest odpowiedź, która da 
satysfakcję Inwestorom i nam, jako Wykonawcom ładnych 
obiektów. Tak, projektujemy, produkujemy i realizujemy.

Od koncepcji po gotowy budynek. Nowy 
budynek zbudowany według Twoich wyma-
gań powstanie w ciągu 3 miesięcy. Maksymal-
nie skrócony czas budowy pozwala zrealizo-
wać nawet najbardziej spontaniczne pomysły. 

Dom na wodzie, czemu nie! Wybudować 
własną przestrzeń mieszkalną w centrum 
miasta, cieszyć się infrastrukturą zarówno 
miejską i jednocześnie rekreacyjną, korzy-
stając z bezpośredniego dostępu do akwe-
nu portu, i tego co się z tym wiąże, czyli 
z pięknego widoku z salonu na wodę i jej 

naturalne otoczenie. Dom mieszkalny cało-
roczny na wodzie, który możesz przeholować 
i zakotwiczyć w innym miejscu. Powierzchnia 
użytkowa 60 m2, przestronny salon z ogrom-
nym oknem z bezpośrednim wyjściem na 
zewnątrz, skąd schodkami kręconymi prze-
mieszczamy się na taras, na dachu. Z salonu 
rozpościera się przepiękny widok na wodę 
i zieleń okalającą port. Łazienka oraz po-
mieszczenie techniczne stanowią oddzielną 
zamkniętą przestrzeń. Antresola zagospoda-
rowana jako sypialnia z oknem połaciowym, 
osłoniętym od widoku osób postronnych. 
Nowoczesna bryła, nieszablonowe rozwią-
zania i to wszystko oprawione w oryginalną 
elewację nawiązującą do rybiej łuski. Efekt 
końcowy zobaczymy wiosną.

Naszą ideą jest 

wizja - energia - inwestycja
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