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HISTORIA

Firma Sobrima powstała w 1953 roku we Francji. Konstrukcjami stalowymi firma zaczęła się zajmować od 1993 roku.

Oddział w Polsce powstała w 2019 roku w celu rozpoczęcia własnej produkcji stolarki aluminiowej i rozszerzenie produkcji konstrukcji
stalowych na rynek Polski I pozostałe rynki europejskie. Hala produkcyjna mieści się w Katowicach.

W 2019 roku Firma wprowadziła Zakładową Kontrolę Produkcji wg standardów ISO-9001.W tym samym roku otrzymała certyfikat
zgodności Zakładowej kontroli produkcji do wykonywania elementów konstrukcji stalowych i aluminiowych do klasy EXC2 wg EN 1090
wydany przez TÜV Rheinland.

Strategicznym partnerem Firmy jest biuro projektowo konsultingowe MERAENG które zapewnia wsparcie projektantów i architektów przy
wykonywanych projektach



MISJA I WARTOŚCI

Misją firmy jest dostarczanie produktów spełniających najwyższe europejskie
techniczne normy oraz wymagania stawiane przez klienta.



STOLARKA
ALUMINIOWA
Naszym głównym dostawcą systemu i
profili aluminiowych jest firma Reynaers.
To wiodący specjalista w dziedzinie
rozwiązań aluminiowych do okien, drzwi,
ścian osłonowych, systemów
przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych i
ogrodów zimowych na terenie Europy.
Jesteśmy w stanie zaprojektować,
wykonać i dostarczyć produkty najwyższej
jakości spełniające wymagania w zakresie
komfortu, energii, bezpieczeństwa,
architektury i efektywności energetycznej.



STOLARKA ALUMINIOWA

Drzwi projektowane są z myślą o
otwarciu przestrzeni mieszkalnych i
wpuszczeniu światła do środka.
Charakteryzuje je minimalistyczny design,
idealnie wpisujący się w obecne trendy.
Standardowe lub obrotowe drzwi
wyposażane są w najlepsze uszczelnienie
i funkcje zapewniające efektywność
termiczną, z uwzględnieniem szerokiej
gamy rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa. Uwolnij swój twórczy
potencjał dzięki dostępności różnych
wariantów stylistycznych profili i
aluminiowych paneli drzwiowych.

DRZWI

Stałe i ruchome skrzydła okienne
zapewniają całe bogactwo stylistycznych
opcji projektowych, mnogość sposobów
otwierania oraz swobodę konfiguracji
elementów. Systemy okienne Reynaers w
wariancie nowoczesnym lub z ultra
wąskimi profilami o niezrównanych
parametrach termoizolacyjnych
pozwalają na stworzenie doskonałej
harmonii pomiędzy trwałością
materiałów, estetyką projektu i
architektonicznymi wyzwaniami. Pięknie
zaprojektowane systemy okienne mogą
zmienić wygląd dowolnej przestrzeni,
jednocześnie sprawiając, że będzie
cieplejsza i jaśniejsza.

OKNA

Drzwi przesuwne w niezwykły sposób
łączą najbardziej zaawansowaną
technologię ze zniewalającą estetyką.
Nasze innowacyjne, wyróżniające nas na
rynku rozwiązania są doskonałe tam,
gdzie chcemy spełnić marzenie o pokoju
z widokiem. Nasze drzwi składane
posiadają niezawodny mechanizm
otwierania, który pozwalaja połączyć
praktyczność z elegancką i nowoczesną
estetyką.

DRZWI
PRZESUWNE



Specjalizujemy się w produkcji oraz montażu stolarki stalowej. W dostarczaniu wysokiej klasy rozwiązań
zabezpiecza nas profesjonalna firma Forster, która stawia na bezpieczeństwo oraz energooszczędność. Nasi
specjaliści angażują się w każdy szczegół oraz fantazję klientów podczas tworzenia projektów indywidualnych.
Kompleksowo projektujemy, doradzamy oraz wykonujemy dla Państwa usługi w zakresie stolarki stalowej.
Nasza hala produkcyjna jest wyposażona w piłę do cięcia profili, frezarko-wiertarkę oraz pozostałe, niezbędne
narzędzia do produkcji stolarki stalowej.

STOLARKA STALOWA



DRZWI STALOWE
Nasze drzwi stalowe to nie tylko piękny wygląd, ale przede wszystkim
wytrzymałość konstrukcji i bezpieczeństwo. Dzięki temu mamy pewność, że
dostarczane przez nas produkty, spełniają wymagania naszych klientów.

OKNA STALOWE
Nasze drzwi stalowe to nie tylko piękny wygląd, ale przede wszystkim
wytrzymałość konstrukcji i bezpieczeństwo. Dzięki temu mamy pewność, że
dostarczane przez nas produkty, spełniają wymagania naszych klientów.



KONSTRUKCJE ALUMINIOWE
Specjalizujemy się w produkcji konstrukcji aluminiowych niestandardowych oraz projektów
indywidulanych. Nasza hala wyposażona jest w automatyczną piłę dwugłowicową, frezarko-
kopiarkę i pozostałe, niezbędne maszyny do produkcji stolarki aluminiowej. Oferujemy
wykonanie indywidulanych profili tłoczonych na specjalne zamówienie. Profile są
projektowane I dobierane przez nasz zespół inżynierów.

- Ogrody zimowe
- Osłony przeciwsłoneczne
- Pergole
- Świetliki dachowe
- Konstrukcje indywidualne



 Ogrody zimowe

Nasze ogrody zimowe z aluminium są w pełni kompatybilne
z naszymi aluminiowymi oknami, drzwiami oraz systemami
przesuwnymi.

  Osłony przeciwsłoneczne
Jednym z najważniejszych wyzwań koncepcji
energooszczędnych w budynkach jest kontrola dostępu
światła dziennego. Ważne jest, aby znaleźć odpowiednią
równowagę w dopuszczaniu światła słonecznego, a
jednocześnie unikać przegrzewania się budynku. Najbardziej
efektywnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest
zastosowanie zewnętrznych systemów ochrony
przeciwsłonecznej. Wdrażając aluminiowe systemy osłon
przeciwsłonecznych w projekcie budynku, ograniczysz
potrzebę stosowania klimatyzacji, bez narażania wejścia
światła dziennego.



Pergole Świetliki dachowe
Pergola to efektowne zadaszenie dużych
powierzchni, które w zależności od potrzeb
może znaleźć szereg zastosowań.
Konstrukcja systemu wykonana jest z
ekstrudowanego aluminium I może być
lakierowana proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL. Na pokrycie części dachowej
można zastosować chowane poszycie lub
ruchome pióra.

Nasze produkty są wyrazem podążania za
głównymi trendami we współczesnej
architekturze: ponadprzeciętne i pełne
wykorzystanie przestrzeni (doświetlenie z
góry) oraz lekkość konstrukcji. Systemy
Sky-Glass które oferujemy we współpracy z
dostawcą systemów, oparte są na zasadzie
nakładkowej. Konstrukcja stalowa, coraz
częściej również drewniana,  jest
jednocześnie konstrukcją nośną szkła - ten
aspekt ekonomiczny jest niemniej ważny.
Wizualnie taki projekt nadaje konstrukcji
finezji, harmonii oraz lekkości i to nie tylko
w aspekcie estetycznym. Współpraca z
naszymi inżynierami oraz specjalistami w
zakresie konstrukcji stalowych przynosi
wymierne korzyści w optymalizacji
przekrojów (stosunek wagi do ceny usług)
konstrukcji wsporczej/nośnej.

Konstrukcje indywidualne

Skontaktuj się z nami w celu opracowania
indywidualnego projektu



KONSTRUKCJE
STALOWE
Specjalizujemy się w produkcji fundamentów i słupów
stalowych. Poza tym wykonujemy wszelkiego rodzaju
konstrukcje spawane, zarówno dla klientów indywidulanych,
jak i biznesowych. Nasza hala produkcyjna jest wyposażona
w piłę do cięcia profili, frezarko-wiertarkę oraz pozostałe,
niezbędne narzędzia do produkcji konstrukcji stalowych



FUNDAMENTY

Fundamenty stalowe stanowią doskonałą alternatywę dla betonowych fundamentów, których wykonanie
wymaga o wiele więcej czasu. Fundamenty stalowe można obciążać zaraz po pogrążeniu w gruncie co
umożliwia wykonanie konstrukcji obiektu w ten sam dzień, a to znacząco skraca czas realizacji projektu.
Konstrukcje stalowe znajdują swoje zastosowanie tam, gdzie liczy się czas wykonania oraz dla trudno
dostępnych rejonów, gdzie dowiezienie mieszanki betonowej oraz koszy zbrojeniowych dla fundamentów
tradycyjnych jest niemożliwe. Odpowiednia grubość ocynku dostosowania do warunków gruntowych
zapewnia wieloletnią trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Fundamenty stalowe znajdują zastosowanie
zarówno w przypadku małych konstrukcji, wiat, tarasów, altan oraz posadowienia obiektów infrastruktury
drogowej i kolejowej, jak ekrany akustyczne, maszty, słupy.

Fundamenty wykonujemy wg projektów biura MERAENG dla generalnego wykonawcy, duńskiej firmy
GroundPlug



BALUSTRADY
Wykonujemy standardowe
konstrukcje balustrad, jak i
nietypowe rozwiązania z
wypełnieniem szklanym z
blachy ciętej laserowo.
Gwarantujemy uzyskanie
dowolnych kształtów, jak I
wypełnieniem np. z
wiklinowych, naturalnych mat.
Konstrukcje są dostępne w
wielu stylach, dzięki czemu
idealnie nadają się do
tradycyjnych i współczesnych
projektów budowlanych lub
przemysłowych części
konstrukcji.



KONSTRUKCJE INDYWIDUALNE

Skontaktuj się z nami w celu opracowania
indywidualnego projektu

SCHODY

Wykonujemy standardowe
konstrukcje schodów, które
dostępne są w wielu stylach.
Nasze schody produkowane są
z wytrzymałych materiałów o
wysokiej jakości, są idealnym
wyborem w pomieszczeniach
i na zewnątrz.



DOMY MODUŁOWE

Oferujemy wykonanie domów modułowych do dowolnej konfiguracji. Konstrukcję nośną modułów stanowi
wytrzymała rama stalowa. Nasze rozwiązania charakteryzują się  prostototą kształtu, dużymi  przeszkleniami
i  kompletnym wykończeniem i wyposażeniem wewnętrznym. Całość staranie wykonujemy z najwyższej jakości
materiałów wg indywidulanego projektu który wykona dla Państwa nasza Pani Architekt.

Dopełnianiem konstrukcji jest zastosowanie tarasu i jego zadaszenia w postaci pergoli z ruchomymi lamelami
zapewniającymi regulację  

Oferujemy kompleksowe wykonane naszych modulów, po stornie klienta pozostaje wybór wstępny układu
i następnie wprowadzenie się do gotowego IPU. Wszystkie formalności, logistyka i montaż pozostają po naszej
stornie.



Ściany i przeszklenia

Proponowane przez nas przeszklenia nie tylko
powiększają przestrzenie, ale również efektownie
oddzielają części pomieszczenia, bez widocznego
zmniejszania przestrzeni. Wnętrza z przeszkleniami
prezentują się niezwykle elegancko, a otoczenie
nabiera lekkości. W celu zapewnienia Pańskiego
komfortu, przeszklenia zabezpieczamy najcieńszym
systemem profili Forster Presto XS o
ponadczasowym designie. Wyjątkowo smukłe
profile zapewniają jasność w pomieszczeniu oraz
dobre samopoczucie.Profile Forster presto XS
wykonane są w 100% ze stali, nie zawierają
dodatkowych izolatorów lub tworzywa sztucznego.
Systemy Forster są trwałym oraz ekologicznym
rozwiązaniem, ponieważ w całości podlegają
recyklingowi.

WNĘTRZA
Meble loftowe

Nasze meble utrzymane w minimalistycznym, nieco
surowym stylu. To właśnie dzięki ich prostej formie
znakomicie sprawdzą się nie tylko w domach i
przestronnych apartamentach, ale także w
niewielkich mieszkaniach.

Schody wewnętrzne
Wykonujemy standardowe konstrukcje schodów,
które dostępne są w wielu stylach. Nasze schody
produkowane są z wytrzymałych materiałów o
wysokiej jakości, dzięki czemu idealnie sprawdzą
się w pomieszczeniach
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