OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

Adamietz Sp. z o.o. została założona w 1997 roku przez
Rajmunda Adamietz, który do dnia dzisiejszego jest
właścicielem i Prezesem Zarządu Spółki. Firma zajmuje się
pełnym spectrum procesów związanych z prowadzeniem
inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem
generalnego wykonawstwa, oraz produkcją płyt
warstwowych, konstrukcji stalowych i profili zimnogiętych.
Spółka przeprowadziła kilka projektów z wykorzystaniem innowacyjnych
technologii, w szczególności w ramach produkcji płyt warstwowych,
stając się jednym z liderów w ramach
tej produkcji – tak na rynku krajowym, jak i europejskim. Natomiast
w ramach generalnego wykonawstwa skupia się w szczególności na
szeroko pojętych projektach kubaturowych, tak dla klientów prywatnych,
jak i publicznych. W specjalizacji
ciężkiego budownictwa przemysłowego i logistycznego znajduje się w
pierwszej piątce wykonawców na tym
rynku, wnosząc w jego rozwój kulturę firmy rodzinnej, stawiającej przede
wszystkim na rzetelność, jakość,
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etykę oraz zadowolenie klienta. Jednocześnie, poprzez najwyższej klasy
kadrę managerską, absorbuje, ale
i rozwija najnowocześniejsze technologie stosowane w budownictwie.
W najnowszym rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500” największych polskich
firm Adamietz Sp. z o.o. została sklasyfikowana na 410. miejscu, poprawiając swoje miejsce w stosunku do
poprzedniego rankingu o 68 miejsc.
Firma aktualnie realizuje między innymi trzy duże projekty: galerię handlową „DEKADA” w Nysie – 110 mln PLN,
obiekt przemysłowy dla firmy Opel/
PSA w Gliwicach – ok. 80 mln PLN oraz
międzynarodowy projekt – fabrykę soli
w Niemczech w Stassfurcie dla Ciech SA.

RAJMUND ADAMIETZ
Prezes Zarządu
Adamietz Sp. z o.o.

To był dobry rok dla firmy
Adamietz Sp. z o.o. i całej
Grupy. Systematycznie umacniamy naszą pozycję rynkową,
pozyskujemy kolejnych prestiżowych klientów oraz realizujemy
spektakularne projekty, takie jak
fabryka dla PSA w Gliwicach czy
dla Ciech SA w Niemczech,
Galeria Handlowa Dekada
w Nysie, fabryka dla Collins
Aerospace we Wrocławiu, Centrum Obsługi Granicznej
dla KAS koło Przemyśla, szpital
dla UWM w Olsztynie, a także
wiele innych. Rozwijamy nasze
zespoły, tworzymy prawdziwą
wartość dodaną.
Obok działalności w zakresie
generalnego wykonawstwa
i kompleksowego prowadzenia
inwestycji kontynuujemy rozwój
w obszarze szeroko rozumianej
produkcji, a także poszerzamy
portfolio naszych działań poprzez
akwizycję w strefach bardziej
lub mniej związanych z naszym
głównym sektorem.
Młody, prężny, nowoczesny
zespół, wsparty genialnym
doświadczeniem dojrzałej kadry,
każe ze spokojem patrzeć
w przyszłość na dalszy dynamiczny rozwój Adamietz Sp. z o.o.
i całej Grupy Adamietz.
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POSTAWILIŚMY NA RZETELNOŚĆ,
JAKOŚĆ, ETYKĘ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

Fot. arch. Adamietz Sp. z o.o.
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