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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
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BUDOWNICTWO USŁUGOWE

...urzeczywistniamy 
Wasze pomysły!

WOLF System

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Innowacyjność
Profesjonalizm
Najwyższa jakość
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Hale m agazynoweStandardowe systemy konstrukcji nośnej, 
dachów, ścian oraz elementów dodatkowych 
umożliwiają szybkie i ekonomiczne wznoszenie 
hal magazynowych. Oferujemy zarówno obiekty 
nieocieplone, jak i ocieplone hale przeznaczone 
do utrzymywania stałej temperatury wewnątrz 
obiektu.

BUDOWNICTWO USŁUGOWE

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu



BUDOWNICTWO USŁUGOWE
Hale m agazynowe

Strony  08 / 09  

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu



Hale m agazynowe
BUDOWNICTWO USŁUGOWE

System ram nośnych bez podpór pośrednich 
umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
w hali. Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne 
gwarantują późniejszą możliwość rozbudowy hali.
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WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu



BUDOWNICTWO USŁUGOWE
Centra logistyczne

Strony  12 / 13  

Hallen m it Andockstationen

Możliwość wyboru dowolnych wymiarów 
konstrukcji gwarantuje najlepsze wykorzystanie 
powierzchni na działce budowlanej. Każda hala 
jest projektowana na podstawie indywidualnych 
wymagań, a konstrukcja odpowiednio optymali-
zowana, aby spełnić wymagania normowe.

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu
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Centra logistyczne
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WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu
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Centra logistyczne z budynkiem biurowym

Zróżnicowane rozwiązania bram i systemów do-
kowych pozwolą dopasować się do każdej koncep-
cji przeładunku od zwykłych bram segmentowych 
do izolowanych termicznie kompletnych systemów 
dokowych przeznaczonych do chłodni.

BUDOWNICTWO USŁUGOWE

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu



BUDOWNICTWO USŁUGOWE
Hale produkcyjne z budynkiem biurowym

Strony  18 / 19  

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Możliwość dowolnego kształtowania elewacji 
oraz wyboru koloru i materiału gwarantuje 
unikalny wygląd obiektu.



BUDOWNICTWO USŁUGOWE
Hale produkcyjne z budynkiem biurowym
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WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu



WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Hale i budynki biurowe dla małych i średnich firm

Biorąc pod uwagę różne przeznaczenie obiektu, 
wymagania normowe, fizykę budowli oraz statykę 
obiektu jesteśmy w stanie wybrać najbardziej korzy- 
stne rozwiązanie dla Waszej inwestycji. Różnorodne 
elementy fasad zapewniają indywidualny charakter 
obiektu.

Strony  22 / 23
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Poszukujecie obiektów o najlepszym wykorzysta-
niu przestrzeni użytkowej bez słupów pośrednich? 
Zaprojektujemy dla Was odpowiedni obiekt spełnia-
jący warunki izolacji cieplnej, izolacji akustycznej 
oraz zapewniający odpowiednie oświetlenie prze-
strzeni użytkowych.

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Centra handlowe, magazyny
BUDOWNICTWO USŁUGOWE
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Salony sam ochodowe, stacje diagnostyczne, warsztaty sam ochodowe
BUDOWNICTWO USŁUGOWE

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Indywidualna architektura doskonale odzwierciedli 
specyfikę Waszej firmy i zwiększy jej rozpoznawalność 
na rynku. Zewnętrzny wygląd budynków odgrywa 
ważna rolę w budowaniu własnej marki i jest jednym 
z podstawowych elementów identyfikacji wizualnej firmy.



Garaże samochodowe
BUDOWNICTWO USŁUGOWE

WOLF System

Rozwiązania 
dla biznesu

Strony  28 / 29

Modułowy układ konstrukcji hal 
umożliwia bezproblemową rozbudowę 
obiektów oraz efektywny podział 
powierzchni.



BUDYNKI KOMUNALNE
Wiaty magazynowe, remizy strażackie, zakłady recyklingu surowców

Strony  30 / 31WOLF System
 - Budynki ko

munalne



Hale sportowe, korty tenisowe, obiekty jeździeckie, centra fitness, kluby sportowe, hangary lotnicze

Strony  32 / 33

OBIEKTY DLA SPORTU I REKREACJI

WOLF System
 - Sport i rekr

eacja



text

WOLF System
 - Budynki biu

rowe

Prefabrykowane konstrukcje ścian skracają 
czas budowy i zapewniają wysoką dokładność i 
jakość wykonania. Doskonałe właściwości 
izolacyjne ścian w systemach WOLF gwarantują 
niskie koszty eksploatacji obiektu i wysoki 
komfort użytkowania.

Budynki biurowe, administracyjno-socjalne

Strony  34 / 35

BUDYNKI BIUROWE



BUDYNKI BIUROWE
W olnostojące obiekty biurow e, dobudow y przy halach produkcyjnych

Strony  36 / 37
WOLF System

 - Budynki biu
rowe



BUDYNKI BIUROWE
Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz szkoleniowe

Elementy wykończenia wnętrz dobierane są 
wedle życzeń klienta. Od standardowej palety 
produktów po najbardziej wyszukane elementy 
wykonywane na indywidualne zamówienie.

Strony  38 / 39
WOLF System

 - Budynki biu
rowe



„Wszystko z jednej ręki!“
Obok obiektów przemysłowych projektujemy i produkujemy domy 

w konstrukcji drewnianej. Planujecie dużą inwestycję? Wybudujemy 

zarówno siedzibę firmy jak i dom jednorodzinny.

Strony  40 / 41WOLF System
 - Domy jedn

orodzinne

Hale i domy jednorodzinne - „Wszystko z jednej ręki“ WOLF System-WOLF Haus
DOMY JEDNORODZINNE



Sale wystawowe oraz weselne
BUDYNKI  GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE

Strony  42 / 43WOLF System
 - Obiekty ga

stronomiczne

Sala wystawowa o długości 35m 
i szerokości 17m. Jako konstrukcję obiektu 
zastosowano rygle z drewna klejonego 
ww połączeniu ze słupami stalowymi. Prze-
krycie dachu stanowią dwie warstwy 
blachy trapezowej z warstwą ocieplenia. 
Ściany zewnętrzne zostały zbudowane 
w technologii szkieletowej WOLF. Wykoń-
czenie elewacji wykonano za pomocą 
tynku, drewna i paneli elewacyjnych. 
Szklana fasada w strefie wejściowej pod-
kreśla charakter obiektu.



Pensjonaty i restauracje

Strony  44 / 45WOLF System
 - Obiekty ga

stronomiczne

BUDYNKI  GASTRONOMICZNE, HANDLOWO-USŁUGOWE



KONSTRUKCJE STALOWE
Specjalistyczne konstrukcje stalowe,  kładki, podesty, wiaty garażowe, zadaszenie parkingu, schody zewnętrzne, balustrady

funkcjonalne
przemyślane
ekonomiczne
rozwiązania

Strony  46 / 47WOLF System
 - Konstrukcj

e stalowe



KONSTRUKCJE STALOWE

Strony  48 / 49

Hale stalowe
Wiaty garażowe
Konstrukcje dachów
Konstrukcje wsporcze 
pod suwnice
Kratownice
Schody staloweSchody stalowe
Podesty
Antresole
Kładki
Konstrukcje specjalne
Stoiska wystawowe

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
 - Konstrukcj

e stalowe

Konstrukcje hal i stanowisk  targowych, konstrukcje stalowe,  konstrukcje specjalne

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 prostych elementów do skomplikowanych 
konstrukcji przestrzennych.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze projektowej 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 Państwa zaufanym partnerem w obszarze 
konstrukcji stalowych.



WOLF System projektuje i wykonuje fundamenty pod 
różnorodne warianty konstrukcji.

W naszej ofercie znajdują się również posadzki betonowe 
w różnym standardzie wykończenia oraz płyty fundamentowe. 

Cokoły żelbetowe wykonujemy z elementów prefabrykowanych 
lub w technologii monolitycznej. W szczególnych przypadkach 
zamiast cokołów żelbetowych wykonujemy mury oporowe.

Stopa fundamentowa

Hak 
montażowy

Kątownik montażowy

Prefabrykowany cokół żelbetowy z ociepleniem

Mocowanie cokołu 
prefabrykowanego

Słup stalowy

Otwór montażowy

Stopy i ławy fundamentowe - płyty fundamentowe - ściany oporowe - stropy żelbetowe
FUNDAMENTY

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

Strony  50 / 51



PREFABRYKATY
słupy - ściany - stropy

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
Słupy
Ściany, podwaliny
Ściany zespolone z ociepleniem
Płyty stropowe kanałowe
Płyty stropowe pełne
Płyty stropowe typu FiligranPłyty stropowe typu Filigran
Schody

Ściany w technologii lekkiego betonu łączą w sobie zalety 
lekkich materiałów izolacyjnych z zaletami masywnych 
elementów murowych. Beton lekki charakteryzuje się:

- dobrą akumulacją cieplną
- niskim współczynnikiem przenikania 
ciepła do 0,25 W/m2K
- wzorową ochroną przed różnymi 
warunkami pogodowymiwarunkami pogodowymi
- doskonałą izolacyjnością akustyczną
- gwarancją sprzyjającego mikroklimatu pomieszczeń

BETON LEKKI – PREFABRYKATY

WOLF System
 - Technologi

e budowlane
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Ściany z betonu lekkiego



Strony  54 / 55WOLF System
 - Technologi

e budowlane

KONSTRUKCJE NOŚNE

WOLF System - ramy stalowe

Duże rozpiętości przy niewielkim 
ciężarze własnym

Duża elastyczność w 
kształtowaniu ustrojów nośnych

Łatwy montaż

Korzystny stosunek 
jakości do ceny

Wysoka estetyka 
elementów

Lekka konstrukcja

WOLF System - ramy typu stal-drewno klejone

Ekologiczne rozwiązanie, 
bliskie naturze

Estetyczna i atrakcyjna 
wizualnie konstrukcja

Szybki montaż dzięki 
zastosowaniu 
standardowych typów 
połączeń

RAMY STALOWE RAMY TYPU STAL-DREWNO KLEJONE



KONSTRUKCJE NOŚNE

Własna linia produkcyjna

Lekka konstrukcja  

Łatwy montaż

Strony  56 / 57

WOLF System - 
ramy typu beton – drewno klejone

Wysoka estetyka

Sprawdzone rozwiązania 
systemowe

Odporność na agresywne 
środowisko chemiczne

Doskonała ognioodporność

Odporność na czynniki 
mechaniczne

                         WOLF - Wiązary na płytki kolczaste
                                            

Ekonomiczne, 
niezawodne 
konstrukcje

Szerokie możliwości 
konstrukcyjne

WIĄZARY NA PŁYTKI KOLCZASTE

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

RAMY TYPU BETON- DREWNO KLEJONE 



Doskonałe właściwości termoizolacyjne 
Krótki czas realizacji
Najwyższa jakość i estetyka wykonania
Duża swoboda w projektowaniu 
Brak tzw. robót mokrych na budowie
Wysoka klasa odporności ogniowej elementów

SYSTEMY ŚCIAN 
SZKIELETOWYCH

INŻYNIERSKIE KONSTRUKCJE
DRWEWNIANE

WOLF System - inżynierskie konstrukcje drewniane

Rozwiązania konstrukcyjne przygotowywane 
pod indywidualne zlecenia

Duże rozpiętości

Zertifikate / Gütezeichen

Mitgliedschaften

WOLF System - Prefabrykowane ściany i stropy 

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

KONSTRUKCJE NOŚNE

Strony  58 / 59

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań 
konstrukcyjnych. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w branży konstrukcji 
stalowych, drewnianych i 
żelbetowych WOLF System jest 
w stanie wykonać każde, nawet 
najbardziej skomplikowane najbardziej skomplikowane 
konstrukcje nośne.



TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Świetlik 
kalenicowy

Płotek śniegowy

Izolacja 
posadzki

Płyty warstwowe 
dachowe

Stalowe rygle ścienne

Ramy stalowe

Płyty warstwowe ścienne

Posadzka betonowa

Prefabrykowany 
cokół żelbetowy 
z ociepleniem

Stopa fundamentowa

Hale stalowe z okładziną z płyt warstwowych są optymalnym 

rozwiązaniem dla budynków magazynowych i produkcyjnych. 

Niewielkie koszty budowy i dobra izolacja termiczna wpływają 

na dużą popularność tego rozwiązania.

Strony  60 / 61

Systemy barier śniegowych

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

Hale stalowe z przekryciem z płyty warstwowej



TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Świetlik dachowy

Dach płaski membranowy

Stalowe rygle ścienne

Ramy stalowe

Bramy segmentowe

Posadzka betonowa

Stopa fundamentowa

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

Hale stalowe z dachem płaskim i attyką

Izolacja posadzki

Strony  62 / 63



TECHNOLOGIE BUDOWLANE
Drewniane konstrukcje szkieletowe odznaczają się wyraźnymi 
zaletami w budownictwie obiektów biurowych. Poza doskonałymi 
właściwościami termoizolacyjnymi i wysoką odpornością kon-
strukcji na drgania i szkody górnicze, konstrukcje szkieletowe cha-
rakteryzuje krótki czas realizacji oraz wysoka jakość wykonania. 
Dzięki zastosowaniu elementów konstrukcji w systemie WOLF 
z łatwością możemy uzyskać klasę odporności ogniowej R90.

Płyty warstwowe dachowe

Wiązary dachowe 
łączone na płytki 
kolczaste

Sufit podwieszany

Systemowe ściany szkieletowe

Podłoga pływająca

Systemowy strop belkowy

Płyta fundamentowa

WOLF System
 - Technologi

e budowlane

Obiekty w technologii budownictwa szkieletowego

Strony  64 / 65



Okna, pasma świetlne, świetliki

Strony  66 / 67

Fasady szklane są idealnym rozwiązaniem dla reprezentacyjnych powierzchni biurowych. Pasma świetlne po odpowiednim dostosowaniu pełnią rolę systemu oddymiania 
i wentylacji. Dzięki zastosowaniu przeszkleń na dachu obiektu uzyskamy 
idealnie naświetloną przestrzeń wewnątrz obiektu.

WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe

SYSTEMY DOŚWIETLEŃ



...różnorodność materiałów i nowoczesny design

WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe

„Elewacja - ubranie budynku“

Elewacje pełnią najważniejszą rolę w wyglądzie 
obiektu. WOLF System oferuje szeroki wybór płyt 
i paneli elewacyjnych. Zarówno materiał jak 
i jego profilowanie jest całkowicie dowolne. Dzięki 
temu każdy budynek nabiera indywidualnego 
charakteru.

Strony  68 / 69

Elew acje tynkow e/
panele elew acyjne Siding B lacha trapezow a

Elew acje drew nianePłyty w arstw ow e/
elew acje szklane

B lacha falista

RODZAJE ELEWACJI



STREFY WEJŚCIOWE
Okna zapewniają naturalne światło 
w obiektach biurowych, a także pełnią 
funkcję izolacji termicznej. Dostępne są 
różne warianty okien. Do klienta należy 
wybór materiału ramy okien oraz pakietu 
szybowego.

...indyw idualne projekty

WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe
Strefy wejściowe stanowią ważny 
element architektury obiektu, pełnią rolę 
wizytówki biurowca.

Strony  70 / 71



...różne m odele, wiele kolorów
DRZWI I BRAMY

WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe

Stolarka drzwiowa musi 
spełniać odpowiednie wymaga-
nia normowe i użytkowe. Poza 
wyglądem ważny jest również 
dobór odpowiedniego wyposa-
żenia drzwi i bram.

Bramy segmentowe
Bramy rolowane
Systemy dokowe
Drzwi stalowe
Drzwi aluminiowe
Drzwi ppoż
Drzwi automatyczneDrzwi automatyczne Strony  72 / 73



Strony  74 / 75

H ole w ejściow e, recepcje i pom ieszczenia w ystaw ow e

WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ



INSTALACJE GRZEWCZE TECHNIKA OŚWIETLENIOWA

Dunkelfeldstrahler (Gas)

Strony  76 / 77WOLF System
 - Detale wyk

ończeniowe

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowisk pracy oraz odpowiedniej temperatury 
wewnątrz pomieszczeń jest ważnym elementem projektowym.

Oświetlenie ścienne
Słupy oświetleniowe
Oświetlenie hal przemysłowych i magazynów:-oświetlenie liniowe

-oświetlenie punktowe

Promienniki:
 - gazowe (ceramiczne i rurowe)
 - wodne
 - parowe
Technika powietrzna:
 - nagrzewnice gazowe (wiszące i kondensacyjne)
  - centrale wentylacyjno-grzewcze
 - destryfikatory
Technika kotłowa:
 - kondensacyjne kotły stojące
 - kondensacyjne kotły wiszące
 - kotłownie kontenerowe

Armatura gazowa
Palniki:
- gazowe 
- olejowe
Gazowe pompy ciepła (GHP)
Elektryczne pompy ciepła (EHP)

Panele fotowoltaiczne i kolektory Panele fotowoltaiczne i kolektory 
słoneczne

Dostępnych jest wiele rozwiązań ogrzewania oraz pozyskiwania energii dla 
obiektów wielkokubaturowych. Do najważniejszych z nich należą:



Ciekawa architektura 
koresponduje z ekonomicznymi 
rozwiązaniami!

Oferujemy kompletne 
rozwiązania obiektów 
przemysłowych wraz 
z budynkami biurowymi 
i aneksami socjalnymi.i aneksami socjalnymi.

WOLF System jest zaufanym partnerem w 
budownictwie przemysłowym. Dzięki doświadczeniu 
w  konstrukcjach stalowych, drewnianych i 
żelbetowych jesteśmy w stanie zrealizować nawet 
najbardziej skomplikowane obiekty przemysłowe. 
Wysokie standardy produkcji konstrukcji stalowych 
w naszych zakładach są gwarancją jakości i estetyki 
wykonania.wykonania.

Hale produkcyjne, hale m agazynowe, centra logistyczne, obiekty biurowe i hale przemysłowe
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

WOLF System
 - Obiekty prz

emysłowe



WOLF System
 - Hale wysta

wowe

WOLF System HALE WYSTAWOWE

Hala wystawowa WOLF 
w siedzibie głównej 
w Niemczech

O b iekty m od elow e, h ale w ystaw ow e N iem cy, A ustria i W łochy

Hala wystawowa 
w siedzibie głównej w Austrii

Hala wystawowa 
we Włoszech
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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

Budownictwo przemysłowe

Rozwiązania dla produkcji

Konstrukcje stalowe

Domy jednorodzinne

Zbiorniki żelbetowe

Obiekty rolnicze

Płytki kolczastePłytki kolczaste

www.wolfsystem.com
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