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CREOCONCEPT SP. Z 0.0. SP. K.

TOMASZ RYBKA 
Prezes Zarządu 
CreoConcept

Nowoczesne przestrzenie biuro-
we to wyznacznik firmy CreoCon-
cept. Specjalizujemy się w wypo-

sażaniu wnętrz, w których takie produkty 
jak systemy aluminiowo-szklane, ściany 
mobilne, drzwi o różnych parametrach 
technicznych czy okładziny ścienne lub 
sufitowe podkreślają nowoczesny cha-
rakter organizacji. Mamy świadomość, 
że każda przestrzeń wymaga indywidu-
alnego podejścia koncepcyjnego, dla-
tego też nasze realizacje to rozwiązania 
„szyte na miarę”.  

W CreoConcept wykorzystujemy 
produkty o różnorodnych parame-
trach i właściwościach technicznych. 
Przekłada się to na szerokie możliwo-
ści aranżacji wnętrz oraz zapewnia 
optymalne warunki pracy. Poszczegól-
ne systemy ścian lub inne oferowane 
przez nas produkty spełniają wyso-
kie wymagania klientów, architektów,  
a ponadto posiadają badania i certyfi-
katy potwierdzające właściwości oraz 
bezpieczeństwo użytkowania. Połą-
czenie funkcji użytkowych z nowocze-
snym wzornictwem powoduje, że aran-

DOŚWIADCZENI W KREOWANIU  
NOWOCZESNYCH PRZESTRZENI  

BIUROWYCH 
Od ponad 12 lat projektujemy  
i montujemy ściany aluminiowo- 
-szklane oraz inne elementy 
wykończenia powierzchni 
biurowych. Jako nowoczesna  
i świadoma firma wypełniamy 
cele zrównoważonego 
budownictwa, a innowacja 
została na stałe wpisana  
w naszą działalność.

żowane przez nas powierzchnie kreują 
przestrzeń sprzyjającą pracy. 

W naszej ofercie szczególne miej-
sce zajmują ściany szprosowe, które  
w ostatnim czasie stały się hitem nie 
tylko w aranżacji przestrzeni biurowej, 
ale również coraz częściej wykorzysty-
wane są w apartamentach prywatnych 
inwestorów. Szprosy dzielące tafle 
szkła w zestawieniu z betonem, cegłą 
lub stalą są gwarancją unikatowego kli-
matu w nowojorskim stylu loft.

Realizacje firmy łączą w sobie zalety 
nowoczesnej technologii z najwyższymi 
wymaganiami architektury, izolacyjno-
ści akustycznej, ochrony przeciwpoża-
rowej oraz doświadczenia zdobytego 
przez szereg lat działalności w branży. 
Elementem wyróżniającym nasze reali-
zacje jest doskonała i ponadczasowa 
estetyka połączona z najwyższą jako-
ścią wykorzystywanych materiałów oraz 
pomoc i doradztwo doświadczonego 
zespołu młodych, kreatywnych ludzi, 
dla których nowatorskie rozwiązania  
w architekturze oraz budownictwie są 
niewątpliwą pasją. W naszej pracy sto-

sujemy inteligentne rozwiązania, podą-
żając za ciągle zmieniającymi się po-
trzebami rynku. 

Lata doświadczeń w branży budow-
lanej i nabyta świadomość etapowo-
ści robót pozwoliły nam wprowadzić 
innowację procesową polegającą na 
optymalnym systemie pracy związa-
nym z montażem. Przygotowaliśmy 
kompleksowe zestawy monterskie, 
podzieliliśmy nasze prace na etapy,  
a także opracowaliśmy do nich pro-
cedury. Dzięki temu możemy zapew-
nić efektywne wykorzystanie czasu 
pracy i do minimum skrócić każdy  
z jej etapów, co skutkuje płynnym 
przeprowadzeniem realizacji projektu 
przy zapewnieniu ciągłej kontroli ja-
kości. 

W naszej pracy nie zapominamy  
o ekologii. Traktujemy naturę z ogrom-
nym poszanowaniem, dlatego też  
w całym procesie prac, od projekto-
wania przez prefabrykację na monta-
żu skończywszy, używamy energo-
oszczędnych urządzeń, maszyn czy 
elektronarzędzi. A jako nowoczesna 
i świadoma firma wypełniamy cele 
zrównoważonego budownictwa, sto-
sując pełen recykling wszystkich od-
padów. Stale rozwijamy się i kształ-
cimy w obszarze działań na rzecz 
polityki klimatycznej. 

Think Creo to filozofia naszej firmy. 
Pozwala podejść nam do każdej reali-
zacji z otwartym umysłem i wspólnie  
z inwestorem czy z architektem opra-
cować nietypowe rozwiązania, by osią-
gnąć zamierzony efekt. 

Od lat wierzymy, że 
innowacyjność jest 

efektem twórczego myślenia.  
W CreoConcept nie tylko 
proponujemy szeroki zakres 
usług, ale przede wszystkim 
doświadczamy, słuchamy  
i doskonalimy się. 
Tworzymy w taki sposób, by 
zapewnić najwyższy poziom 
komfortu oraz bezpieczeństwa 
użytkownikom biur.
Wysoka jakość nie jest dziełem 
przypadku. Wraz ze sztabem 
specjalistów w swojej branży 
pracujemy nad nią już 12 lat. 

Rozumiemy, że nasza 
organizacja musi podążać za 
zmieniającym się otoczeniem 
biznesowym oraz nowymi 
wymaganiami dynamicznie 
rozwijających się firm, ale 
również stale zmieniającego się 
rynku. Dlatego też intensywnie 
pracujemy nad 
wprowadzaniem do 
oferowanych przez nas 
produktów technologicznych 
ulepszeń, nadając im tym 
samym innowacyjny charakter. 
Każdego dnia utwierdzamy się 
w przekonaniu, że 
funkcjonalność pomieszczeń 
biurowych, zaangażowanie 
pracowników oraz ich 
wydajność to w dużej mierze 
kwestie zależne od aranżacji 
przestrzeni.
Przed nami ambitne zadania  
i czas pełen nowych wyzwań  
w zaskakującej dla wszystkich 
rzeczywistości. Jesteśmy 
przekonani, że będzie to rok 
pełen satysfakcjonujących 
realizacji oraz innowacyjnych 
pomysłów. 
Pamiętajcie. Think Creo.


