INFORMACJE
O FIRMIE
Firma Katalpa istnieje od 2007 roku. Przez ten czas wykonaliśmy blisko
300 realizacji i dzięki wielu zadowolonym klientom z roku na rok
budujemy coraz więcej. Są to zarówno wysokiej jakości domy rekreacyjne
jak i energooszczędne domy mieszkalne.
Siedziba firmy znajduje się w Ostródzie (woj. Warmińsko-mazurskie).
Obecnie jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży
budowlanej w regionie. Zasięgiem działania obejmujemy cały kraj.
Cechy, które nas wyróżniają to elastyczność w zakresie wykończeń
i personalizacja wyglądu zewnętrznego każdego domu. Domy
rekreacyjne oferujemy z atrakcyjnymi pakietami wizualnymi. Domy
mieszkalne dostępne są w różnych wariantach różniących się poziomem
zapotrzebowania na energię. Przy projektowaniu i wykonywaniu
konstrukcji szczególną uwagę przykładamy do trwałości zastosowanych
rozwiązań. Dlatego nasze domy objęte są długoletnią gwarancją
i serwisem pogwaracyjnym.

nie wiesz
jaki projekt
wybrać?
zdaj się na nas!

Firma posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą i techniczną. Nasi
pracownicy to pasjonaci, cały zespół dąży podejmowania nowych, coraz
większych wyzwań oraz do osiągania coraz lepszej jakości. Celem naszej
działalności jest zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników.

zadzwoń!
dobierzemy
dom do twoich
oczekiwań

Misja firmy

KONTAKT

„Dążenie do tworzenia
idealnych miejsc
zamieszkania i wypoczynku.”

Katalpa
Producent Domów Drewnianych
Zakład produkcyjny:
Wałdowo 7/1
14-100 Ostróda

atuty
Dlaczego warto wybrać firmę
Katalpa?
▪▪ indywidualne podejście do każdej inwestycji
▪▪ fachowa obsługa oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
▪▪ doskonała organizacja pracy i terminowość
▪▪ odpowiednio dobrane najlepsze materiały i rozwiązania techniczne
▪▪ doświadczone ekipy montażowe
▪▪ efekt końcowy – nasze domy budzą zachwyt w otoczeniu

Dział handlowy:
+48 665 290 730
info@katalpa.com.pl

DOMY
REKREACYJNE
PIĘKNO KRYJE SIĘ
W PROSTOCIE

www.katalpa.com.pl

www.katalpa.com.pl

prezentacja domu

KATALPA E-7

prezentacja domu

KATALPA S-14

prezentacja domu

70 m2

118 m2

84 m2

INFORMACJE TECHNICZNE:

INFORMACJE TECHNICZNE:

INFORMACJE TECHNICZNE:

KATALPA E-11

powierzchnia użytkowa

46 m2

powierzchnia użytkowa

84 m2

powierzchnia użytkowa

58 m2

powierzchnia całkowita

70 m2

powierzchnia całkowita

118 m2

powierzchnia całkowita

84 m2

powierzchnia tarasu

17,5 m2

powierzchnia tarasów

34 m2

powierzchnia tarasu

15 m2

powierzchnia zabudowy

35 m2 + taras

powierzchnia zabudowy

62 m2 + taras

powierzchnia zabudowy

42 m2 + taras

3
POKOJE

1
łazienka

3
POKOJE

2
łazienki

4
POKOJE

1
łazienka

rzuty:
rzuty:
rzut parteru

rzut parteru

rzuty:
rzut poddasza

rzut parteru

rzut poddasza

rzut poddasza

