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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System – w całej Europie

Starania ponad 3.000 zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych 
pracowników w dziedzinach doradztwa, rozwoju, projektowania, produk-
cji, logistyki i montażu skutkują zadowoleniem naszych klientów. Kompe-
tencje i nastawienie na optymalizację rozwiązań są dla nas na każdym 
etapie realizacji projektu najistotniejsze. 

Ponad 45 lat doświadczenia i ciężkiej pracy pozwoliło grupie WOLF System 
osiągnąć sukces i ustabilizowaną pozycję wśród największych producen-
tów konstrukcji na arenie międzynarodowej, a szeroka oferta produktów 
dla rolnictwa, przemysłu oraz budownictwa mieszkaniowego przyciąga 
do nas każdego roku wielu nowych klientów.

Innowacje i inwestycje w każdej dziedzinie działalności umożliwiają 
produkcję i montaż 3500 obiektów i konstrukcji rocznie. Z rocznym 
wynikiem ponad 5000 wykonanych okrągłych zbiorników żelbetowych 
firma WOLF System jest europejskim liderem w tym sektorze budownic-
twa.

Kolejnym zakresem szerokiej działalności WOLF System jest budownic-
two mieszkaniowe. Firma WOLF Haus produkuje i wznosi rocznie ponad 
600 domów

P

3.000



WOLF System - kompetentny partner w budownictwie 
Innowacyjność
                         
Profesjonalizm
                         
Najwyższa jakość ...urzeczywistniamy 

Wasze pomysły!
WOLF System

Od prostych obiektów przemysłowych 
do skomplikowanych kompleksów hal produkcyjnych

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
Hale produkcyjne, hale magazynowe i obiekty biurowe
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WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne

Budynki mieszkalne dla pracowników

Rozbudowa zakładu przetwórstwa owoców i warzyw. Prace 
obejmowały 2 budynki socjalne z pokojami dla pracowników, 
halę produkcyjną oraz magazynową wraz z zintegrowanym 
budynkiem biurowym i pomieszczeniami technicznymi. 
Konstrukcja nośna składa się z żelbetowych słupów i rygli z 
drewna klejonego.

Wytwórnie produktów spożywczych z obiektami biurowymi i socjalnymi

Budujemy dla przemysłu spożywczego
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne

H a le  p ro d u k c y jn o  - m a g a z y n o w eHala o wymiarach: długość - 70m, szerokość - 52m, wysokość – 
12m. Konstrukcja nośna została wykonana za pomocą dźwigarów 
z drewna klejonego wspartych na sztywno zakotwionych w 
fundamencie słupach żelbetowych. Przestrzeń wolną od słupów 
zapewniają podciągi kratowe z drewna klejonego o długości 30m i 
wysokości sięgającej 5,5m. W obiekcie znajdują się 4 suwnice o 
maksymalnym udźwigu 10 ton. Ze względu na izolację akustyczną 
przekrycieprzekrycie dachu zostało wykonane za pomocą perforowanej 
blachy trapezowej. Ściany zewnętrzne w technologii szkieletowej 
zostały obłożone z zewnątrz deską elewacyjną modrzewiową, 
natomiast wewnątrz zostało zastosowane deskowanie eliminujące 
pogłos.
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne

Hale produkcyjne z budynkam i biurowym i

Kompleks przemysłowy o długości 123m 
i szerokości 95m, składający się z obiektu 
biurowego, pomieszczenia wystawowego i 
dwóch hal produkcyjnych ze strefą przeła-
dunkową. Całkowita powierzchnia zakładu 
wynosi około 10 300 m2. 
Sztywno zamocowane w fundamencie słupy 
stalowe i dźwigary z drewna klejonego służą 
jako główna konstrukcja nośna obiektu. Przy-
krycie ścian oraz dachu stanowią płyty war-
stwowe o grubości rdzenia 80mm. Obiekt 
biurowy został wykonany w technologii ścian 
szkieletowych w systemie WOLF.
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Hale produkcyjne z możliwością  wysokiego składowania, biurami i pomieszczeniami wystawowymi
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne
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Na całkowitą powierzchnię kompleksu 
wynoszącą 2.800 m2 składa się hala pro-
dukcyjna o wymiarach 50m x 27m, hala 
wysokiego składowania o wymiarach 
23m x 23m i dwupiętrowy budynek biu-
rowy o wymiarach 7m x 50m. Elewacja 
ścian i przekrycie dachu zostało wyko-
nane za pomocą płyt warstwowych. 
Wzdłuż ścian zewnętrznych obiektu zre-
alizowano attyki. 
Ściany w budynku biurowym zostały 
wykonane w technologii szkieletowej, 
natomiast konstrukcja nośna stro-
pów z drewna klejonego. Elewacje 
zostały wykonane jako kombinacja szkła, 
tynków i płyt HLP.
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Wielonawowa hala produkcyjna o wymiarach 120m 
x 55m została wykonana przy użyciu malowanych pro-
fili stalowych. Ze względu na procesy produkcyjne hala 
została wyposażona w liczne suwnice.

Hale produkcyjne wraz z zintegrowanym  obiektem  biurowym
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne



BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
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funkcjonalne
przemyślane
ekonomiczne
rozwiązania

Centra logistyczne w raz z zintegrow anym  obiektem  biurow ym

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne



BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
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Hale produkcyjne oraz hale magazynowe z budynkiem biurowym

Wbudownictwie przemysłowym dbamy przede 
wszystkim o funkcjonalność i ergonomię pracy. W 
naszej ofercie znajdują się liczne rodzaje doświetlenia, 
wentylacji, żaluzje oraz stolarka okienna i drzwiowa.

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne



Magazyn soli

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
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Ze względu na wysoką agresję chemiczną 
magazyny soli buduje się zwykle w konstruk-
cji drewnianej. Konstrukcja hali została 
wykonana z dźwigarów z drewna klejonego 
wspartych na sztywno zamocowanych w fun-
damencie słupach żelbetowych. Ściany 
zasypowe zostały wykonane z elementów z 
drewna klejonego. Pokrycie dachu stanowią 
płyty włókno-cementowe.
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Od planów koncepcyjnych, aż po 
gotowy obiekt. Zatrudniamy doświad-
czoną kadrę inżynierską, która sprawnie 
poprowadzi wasze inwestycje.

Hale produkcyjne z dobudowanym budynkiem socjalno biurowym

WOLF System
 - Budynki pr

odukcyjne

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE



Hala przeznaczona pod produkcję prefabrykatów 
żelbetowych.żelbetowych. Wymiary hali 102m x 29m. Jako konstruk-
cję nośną zaprojektowano ramy stalowe ze ściągiem. 
Konstrukcja wsporcza pod suwnice została wykonana 
za pomocą kratownic stalowych wspartych na stalo-
wych slupach zamocowanych sztywno w fundamencie. 
Powłoka malarska elementów stalowych została wyko-
nana w kolorach firmowych. Przekrycie dachu i ścian 
zostało wykonane za pomocą płyt warstwowych. 
Energię niezbędną do produkcji zapewniają panele 
fotowoltaiczne zamontowane na dachu hali oraz kocioł 
na zrębki drzewne.

Hale produkcyjne z dobudowanym magazynem na trociny
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WOLF System
 - Budynki pr
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Centrum ogrodnicze i szkółka drzew
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
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 - Konstrukcj
e stalowe

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje specjalne



KONSTRUKCJE STALOWE
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Posiadamy certyfikaty wytwórców konstrukcji 
stalowych wg norm:
- DIN 18800-7, klasa E
- DIN EN ISO 3834-2
- DIN EN 1090-2 (EXC 3)

WOLF System należy do wiodących zakładów 
produkcyjnych konstrukcji stalowych w Europie. 
Co roku z głównego zakładu produkcyjnego wyjeżdża 
ponad 30 000 ton konstrukcji stalowych. 

Jesteśmy w stanie wykonać każdy typ konstrukcji od Jesteśmy w stanie wykonać każdy typ konstrukcji od 
prostych elementów do skomplikowanych konstrukcji 
przestrzennych. Dzięki nowoczesnym liniom 
technologicznym produkujemy wysokiej jakości elementy 
budowlane.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze projektowej i Dzięki wykwalifikowanej kadrze projektowej i 
nowoczesnemu oprogramowaniu, firma WOLF kontroluje 
proces produkcji na każdym etapie. 

Doświadczona kadra pracowników produkcji i monterów 
konstrukcji gwarantuje najwyższy standard wykonania 
naszych produktów. WOLF System jest Państwa 
zaufanym partnerem w obszarze konstrukcji stalowych.

Produkcja, inżynieria, m ontaż

WOLF System
 - Konstrukcj

e stalowe

P rodukcja



KONSTRUKCJE STALOWE

Hale stalowe

Wiaty garażowe

Konstrukcje dachów

Konstrukcje wsporcze pod suwnice

Kratownice

Hale wystawowe

Schody stalowe

Podesty

Antresole

Kładki

Konstrukcje specjalne
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WOLF System

 - Konstrukcj
e stalowe

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje specjalne

Oferta konstrukcji stalowych
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HALE WYSTAWOWE
Konstrukcje stalow e na targi i im prezy prom ocyjne

WOLF System

Projekty hal w
ystawowych

WOLF System konstruuje, produkuje i montuje od 
lat liczne hale i stoiska wystawowe.

Hala wystawowa o całkowitym ciężarze konstrukcji 
stalowej wynoszącej 430 ton wyprodukowana w 2013 
roku na targi budowlane BAUMA w Monachium. 
Konstrukcja z kratownic tworzy dużą przestrzeń pod 
powierzchnie wystawowe.



Konstrukcje stalow e na targi i im prezy prom ocyjne
HALE WYSTAWOWE

Oferujemy sprawny montaż i demontaż konstrukcji stalowych. Dzięki zautoma-
tyzowanej obróbce metali  jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie reagować na 
zmiany w projekcie. 
Profesjonalizm i ekonomiczne rozwiązania są naszym priorytetem na 
każdym etapie projektowania. Świadczą o tym liczne projekty obiektów dla 
wiodących wystawców na międzynarodowych targach motoryzacyjnych i innych 
targach specjalistycznych.
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W ostatnich latach WOLF System 
ugruntował swoją pozycję jako 
dostawca systemów konstrukcji 
hal i obiektów wystawowych.

ZakresZakres prac obejmuje projekt, pro-
dukcję, dostawę i montaż kon-
strukcji nośnej, przekrycia ścian 
oraz dachu. 

Wykonujemy zarówno standar-
dowe konstrukcje podestów jak i
konstrukcje specjalne. Doświad-
czona kadra gwarantuje wysoką 
dokładność i estetykę wykonania.

WOLF System

Projekty hal w
ystawowych



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWO - USŁUGOWE
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie 
mieszkaniowym i jednorodzinnym opracowaliśmy 
gotowe systemy ścian szkieletowych. WOLF System 
oferuje szeroki wybór wykończenia elewacji ścian 
zewnętrznych, od tradycyjnych tynków po panele alu-
miniowe i elewacje szklane.

Hotele i restauracje
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WOLF System

Obiekty mies
zkalne i biuro

we



Jedno i wielopiętrowe budynki w technologii ścian szkieletowych
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWO - USŁUGOWE
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WOLF System

Obiekty mies
zkalne i biuro

we



System Wolf AG
Feffetstraße 18
9464 Rüthi SG
SCHWEIZ

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Únětická 885
252 62 Horoměřìce
TSCHECHIEN TSCHECHIEN

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Chotěbořská 666
582 63 Ždírec nad Doubravou
 

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41100 Siemianowice Śl.
POLEN

Wolf System Építőipari Kft.
Gyártótelep
7522 Kaposújlak
UNGARN

WOLF SYSTEMBAU spol. s r.o.
Hronská 3211/1
960 03 Zvolen
SLOWAKEI

WOLF SYSTEM d.o.o.
Povrtlarska 18
10251 Hrvatski
KROATIEN 

Wolf System S.R.L
317232 Cladova Nr. 10
Jud. Arad
RUMÄNIEN

RO

WOLF SISTEM d.o.o.
Komanova cesta 37, Radizel
2312 Orehova vas
SLOWENIEN

SLO

Lehner Systembau GmbH
Thomas-Bohrer-Straße 15
9020 Klagenfurt
ÖSTERREICH

Dipl. Ing Drack& Wolf 
Bau Ges.m.b.H.
4644 Scharnstein, Viechtwang 10
ÖSTERREICH

Wolf Connexion S.a.r.l.
15, rue des Carrières
78520 Limay
FRANKREICH 

OOO Wolf System
Sovetskaya str., dom 4, etage 2
249080 Kalujskaya oblast, 
selo Detchino
RUSSLAND

Wolf Systems Ltd.
Shilton Industrial Estate
Bulkington Road, Shilton
Coventry CV7 9QL
GROSSBRITANNIEN

Wolf System UAB
Ketunu k.
81213 Siauliu raj.
LITAUEN

LT TOV  Wolf System
Ivana Franka 40-b
01030 Kiev
UKRAINE

OOO Wolf Haus Sibir
RF, Asowo, Swonarjow Kut
ul.  Sowjetskaya. 1B, Büro 3
Büro Omsk: RF, 644033, Omsk
ul. Tarskaya, 149, Büro 105
RUSSLAND

Ponad 3000 pracowników
w 26 biurach
w 20 krajach

Grupa WOLF
 - w Europie

CZ CZ

             Spółki zależne od Niemiec

             Spółki zależne od Austrii

Siedziba główna - Austria, ScharnsteinSiedziba główna - Niemcy, Osterhofen

UAWOLF SYSTEM RRB
Mogilevskaya oblast,
Bobruysk, ul. 
Dserschinskogo 17/33, Büro 6
WEISSRUSSLAND

ESTBY WOLF SYSTEM OÜ
Estonia pst. 1
10143 Tallinn
ESTLAND

Wolf System SIA
Lielā Katrīnas iela 28
4110, Cesis
LETTLAND

Wolf System GmbH
Neustädter Landstraße 1c
Ot. Langenwolmsdorf
01833 Stolpen
DEUTSCHLAND

Système Wolf S.a.s.
Zone industrielle CS 10507
67480 Leutenheim
FRANKREICH

D

LV

Wolf System SRL
Industriezone 1
39040 Freienfeld (BZ)
ITALIEN
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WOLF System - grupy produktów

Budownictwo przemysłowe

Rozwiązania dla produkcji

Konstrukcje stalowe

Domy jednorodzinne

Zbiorniki żelbetowe

Obiekty rolnicze

PPłytki kolczaste

www.wolfsystem .com
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