Misja Sobrimy

Z pasji do
stalowych
i alumionowych
rozwiązań

Sobrima jest wiodącym polskim producentem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań aluminiowych oraz
stalowych na rynku europejskim.
Sobrima została założona w 1953 roku
we Francji, a pierwszy oddział w Polsce
powstał w Katowicach w 2019 roku.
Misją Sobrimy jest dostarczanie ekskluzywnych oraz nietypowych rozwiązań
dla najbardziej wymagających klientów.
Realizujemy projekty, rozpoczynając od
dokładnych rysunków technicznych,
poprzez dostarczenie wysokiej jakości
produktów na miejsce docelowe.

Meble loftowe
Stolarka stalowa
Stolarka aluminiowa
Domy modułowe
Konstrukcje stalowe
i aluminiowe

sobrima.pl
sklep.sobrima.pl
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Stolarka
i konstrukcje
aluminiowe

Stolarka
i konstrukcje
stalowe

Sobrima jest ekspertem w zakresie tworzenia bez-

Wysokiej jakości systemy dla
drzwi, okien oraz przeszkleń
spełniają najwyższe wymagania
w zakresie komfortu, energii,
bezpieczeństwa, architektury
i efektywności energetycznej.

awaryjnej infrastruktury technicznej konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
Jakość naszych wyrobów rzetelnie potwierdzamy
każdego roku międzynardowym certyfikatem TÜV
Rheinland. Dzięki temu jesteśmy pewni, że produkty które wytwarzamy, nie tracą swoich właściwości

Nasze drzwi, okna i przeszklenia oraz fasady wykonujemy

Style, kształty, wymiary, typy otwierania, kolory, ak-

w niezwykle skutecznych systemach zapewniających ochro-

cesori. Wybór należy do Ciebie.

nę przeciwpożarową, antywłamaniową oraz termiczną.

Dzięki tej różnorodności styl budynku może stać się

Oferujemy systemy z izolacją termiczną lub bez izolacji,

wyrazem osobowości projektanta, inwestora czy

spełniające swoją rolę w zakresie funkcjonalności tech-

właściciela.
Systemy, które wykorzystuje Sobrima są projekto-
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Aluminium daje ogromną swobodę projektowania.

nicznej oraz ekstremalnie długiego czasu użytkowania.
Dla nachylonych szyb, pionowych ścian osłonowych oraz

wane w taki sposób, aby mogły spełnić różne wy-

przeszklonych dachów, stosujemy profesjonalny system

magania dotyczące izolacyjności termicznej. Profile

Thermfix Light. Niezwykła technologia zapewnia efektyw-

Reynaers wyposażone są w wyjątkową przekładkę

ną ochronę przeciwpożarową w trakcie nieprzewidzianego

termiczną i ciągłą uszczelkę akustyczną.

zdarzenia
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w procesie obróbki spawalniczej.
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Wybierając IPU house

Modul house
IPU house

nie musisz stresować się
formalnościami - wszystko
za Ciebie wykonamy.

Nasze rozwiązania charakteryzują się prosto-

Starannie oraz z dokładnością

tą kształtu, dużymi przeszkleniami i kompletnym
wykończeniem oraz wyposażeniem wewnętrznym
w wybranym stylu wnętrza. Dopełnieniem konstrukcji

zorganizujemy bezpieczny

domu modułowego jest zastosowanie tarasu i jego
zadaszenia w postaci pergoli z ruchomymi lamelami.

transport i montaż

Najdłuższa na rynku 15-letnia gwarancja, zapew-

segmentów domu

nia klientom bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania na długie lata. Dodatkowo proponujemy

modułowego.

klientom domy w technologii pasywnej, które minimalizują zapotrzebowanie na energię i są rozwiązaniem ekologicznym.
Prace prefabrykacyjne i montażowe w systemie
modułowym przeprowadzamy przez cały rok, dzięki temu przeprowadzka do nowego domu możliwa
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jest niezależnie od pór roku.
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Nasze usługi świadczymy
dla klientów indywidualnych
oraz biznesowych.

Meble
industrialne

Konsekwentnie realizujemy
zamówienia na tradycyjne meble
oraz akcesoria w stylu industrialnym.
Oferujemy szeroką gamę kolorów oraz
unikatowych rodzajów pokrycia blatu,
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Sobrima produkuje wyjątkowe
meble z ekologicznych surowców
dla najbardziej wymagających klientów.
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w szczególności dla stołów.

Bocheńskiego 94
40-816 Katowice

Odwiedź nas!

