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BAUMAR Sp. z o.o. Sp. k. 

Baumar istnieje na rynku od po-
nad 15 lat. Firma świadczy usłu-
gi generalnego wykonawstwa 

wszystkich typów obiektów budowla-
nych. Kompleksowo wykonuje także 
konstrukcje żelbetowe dla zastosowań 
przemysłowych i użytkowych oraz 
świadczy usługi w zakresie budownic-
twa mieszkaniowego. Dzięki stałemu 
podnoszeniu kompetencji, wytrwało-
ści i elastyczności w pracy nad kolej-
nymi realizacjami firma zyskała do-
świadczenie pozwalające nam dzisiaj 
na obsługę największych firm w Pol-
sce i za granicą.

BAUMAR
GENERALNE WYKONAWSTWO  
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

na świecie obrabiarkę portalową. 
Oprócz tego firma zajmuje się budo-
wą hoteli, obiektów publicznych oraz 
mieszkaniowych. 

Nie boimy się wyzwań – mówi pre-
zes firmy Marcin Szemainda. – Dowo-
dem tego jest między innymi budowa 
żłobka, którego czas realizacji od mo-
mentu podpisania umowy do przeka-
zania kluczy wyniósł 107 dni – dodaje.

Firma nieustannie inwestuje w pod-
noszenie standardów pracy. Posiada 
trzy certyfikaty ISO – dotyczące za-
rządzania produkcją, ochrony środo-
wiska, w tym zarzadzania odpadami, 
oraz bezpieczeństwa na budowie. 
Mocno też inwestuje w nowe techno-
logie oraz kadrę pracowniczą poprzez 
regularne szkolenia.

Filarem firmy jest zespół wysoko 
wykwalifikowanych i doświadczonych 
specjalistów. Dbają oni o to, żeby pro-
wadzone prace budowlane spełniały 
zarówno wymogi techniczne, jak i wy-
sokie oczekiwania inwestorów.

 Zapraszamy do współpracy.

Lista realizacji firmy Baumar jest im-
ponująca. Jako jedyna firma w Polsce 
Baumar zbudował dwie największe  
i najnowocześniejsze wylęgarnie dro-
biu wodnego oraz grzebnego w Pol-
sce i Europie – ModernHatch i AMI 
Agro – co niewątpliwie czyni go lide-
rem na rynku drobiarskim. 

Specjalnością firmy są konstrukcje 
żelbetowe – od monolitycznych po-
przez montaż prefabrykatów, budowę 
hal przemysłowych. 

Poza budową wylęgarni firma re-
alizuje wiele innych ciekawych inwe-
stycji, między innymi: 26 odcinków 
podczas rozbudowy Elektrowni Opole 
– głównie na pylonach i nowych ko-
tłach. Kolejnym przykładem jest fabry-
ka baterii samochodowych LG Chem 
– 250 tysięcy metrów kwadratowych 
hali lub budowa masywnego funda-
mentu budowlanego pod największą 
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