
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WITAMY 
Szanowni Państwo, 

W imieniu firmy BELSTROJ Holding AB i BELSTROJ PL SP. z O.O. chcielibyśmy zaoferować 

Państwu współpracę w dziedzinie budownictwa. 

Naszym zadaniem jest zbudowanie wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich z 

generalnym wykonawcą oraz inwestorem.  W zmieniającym się środowisku biznesowym oraz przy 

wysokiej konkurencji na rynku trudno jest uzyskać gwarancję jakości i niezawodności. BELSTROJ - 

jest to rzetelność, niezawodność potwierdzona przez realizowane projekty na terenie UE. 

Podstawową ideologią naszej firmy jest tworzenie zespołu specjalistów, którzy będą w stanie 

rozwiązać każde postawione przed nimi zadanie.  

My i nasi pracownicy zrobimy wszystko co możliwe, aby nasza oferta odpowiadała Państwa 

oczekiwaniom i standardom firmy.  

 Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą współpracy. W przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami.  Nasz zespół specjalistów 

chętnie zostanie Państwa partnerem i doradcą.  

 Z poważaniem, 

 

 

Roman Kakhniuk  

 

 

Mikita Saranin  

Członek Zarządu                  Prezes Zarządu 

 

 

  



 

O NAS  
Jesteśmy firmą budowlaną Belstroj PL Sp. z o.o. która należy do międzynarodowego holdingu 

Belstroj Holding AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja.   Firma Belstroj Holding AB, rozpoczęła swoją 

działalność na rynku budowlanym Szwecji w 2008 roku, a dzisiaj jest to firma średniej wielkości, 

która jest członkiem Sweden Construction Industries i Stockholm Builders Association. W 2017 roku 

nastąpiło przekształcenie Belstroj AB w holding i w tym samym roku zostały otwarte nowe oddziały 

na terenie Polski (Gdańsk) i Białorusi (Mińsk). Obecnie firma Belstroj Holding AB zatrudnia przeszło 

550 pracowników na terenie Szwecji, Norwegii, Polski i Białorusi. 

Tak szybkie tempo rozwoju uwarunkowane jest przez wysokie wymagania stawiane w stosunku 

do siebie i naszych pracowników, a praca zespołowa należy do ideologii naszej firmy. Dzięki wysoko 

wykwalifikowanym pracownikom możemy zaproponować Państwu usługi, które są idealne dla potrzeb 

naszych klientów. Działamy pewnie, profesjonalnie i efektywnie przy realizacji naszych kontraktów, 

w oparciu o standardy międzynarodowe. Rozwijając holding na nowych rynkach, takich jak Polska, 

będziemy nadal wzorować się na standardach naszej firmy: zaufaniu, szacunku wzajemnym, 

skupieniu się na wymaganiach klientów, wysokiej jakości i etyce BHP. 

  



 

NASZ ZESPÓŁ 
Praca zespołowa i indywidualny wkład każdego z naszych pracowników pozwala nam na 

osiągnięcie celów.  

Najważniejszym atutem naszej firmy jest zespół pracowników. Jest to zespół niezawodny, 

dobrze zaprogramowany, który pozwala nam w możliwie krótkim czasie, bez strat, przejść każdy z 

etapów i równocześnie gwarantując dopasowanie się do Państwa oczekiwań.     

Jesteśmy przekonani, że to mianowicie nasz zespól profesjonalistów stanowi wizytówkę firmy 

Belstroj. Prosimy o zapoznanie się z naszym zespołem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REALIZACJA 
Dlaczego warto wybrać nas? 

Wieloletnia praktyka pomyślnego świadczenia usług na wykonanie robót przy rekonstrukcji, 

odbudowie i budowie obiektów o różnym przeznaczeniu, duża ilość stałych klientów oraz nienaganna 

reputacja Belstroj Holding AB - to najbardziej obiektywna podstawa do współpracy z nowymi 

potencjalnymi klientami, którym zapewniamy: 

• Dobrą jakość wykonanych robót; 

• Odpowiedzialność przed klientem; 

• Dotrzymywanie ustanowionych terminów 

• Zgodność z obowiązującymi przepisami, zasadami i standardami Techniki 

Bezpieczeństwa, Ochroną Środowiska. 

 

  



 

REALIZACJA 
Kilka przykładów z naszej historii zrealizowanych obiektów: 

Nowa budowa przedszkola w Hässelby 

 

Budowa wielopoziomowego domu w Sätra 

 

Nowa budowa kondominium w Djurgård  

 

Przebudowa domu wielorodzinnego w Gärdet 

 

Budowa domu wielorodzinnego w Hässelby  

 

Przebudowa i utrzymanie szkoly w Lindesberg 

 

Nowy budynek hali sportowej w Östermalm 

 

Renowacja budynków biurowych w Vasastaden  

 

 



 

REALIZACJA 
Nasza firma realizuje projekty w sektorze budownictwa komercyjnego, w tym w budynkach 

użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz obiektach sportowych.   

Ponieważ cenimy wysoką jakość robót oraz dbamy o etykę pracowniczą, dlatego posiadamy 

dużą liczbę stałych klientów w Szwecji i Norwegii.   

Belstroj Holding AB jest dzisiaj jednym z wiodących wykonawców robót budowlanych w 

Szwecji.  Dzięki własnemu personelowi możemy wykonywać tysiące metrów kwadratowych 

konstrukcji w każdym tygodniu. Budujemy ścianki działowe, wznosimy ściany zewnętrzne, pokrycia.   

Cały kompleks robót budowlanych, począwszy od budowy, wykończenia, produkcji i montażu 

konstrukcji metalowych, wykonujemy samodzielnie, zatrudniając podwykonawców tylko do prac 

specjalistycznych. Posiadamy pełną bazę techniczną do wykonywania prac budowlano-

montażowych.  

Więcej informacji o naszej pracy można znaleźć w rozdziale «Referenser» nа stronie 

belstroj.se. 

 

 

 

  



 

OFERTA NA TERENIE POLSKI 
W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi: 

• Budownictwo ogólne, przemysłowe, generalne wykonawstwo inwestycji 

• Rekonstrukcję budynków, pomieszczeń, budowli, w tym wszelkie rodzaje elewacji i 

robót wewnętrznych. 

• Kompleksowe wykończenie pomieszczeń do celów handlowych i mieszkalnych. 

• Wykonanie wszystkich rodzajów żelbetowych i monolitycznych prac, w tym 

fundamentów.  

• Zagospodarowanie i urządzenie terenów przylegających, układanie kostki brukowej.  

• Układanie posadzek przemysłowych i dekoracyjnych. 

Obecnie wykonujemy zarówno prace kompleksowe, jak i prace pojedyncze, takie jak:   

• Stan surowy 

• Prace tynkarskie i malarskie. 

• Wyrównywanie (szpachlowanie) ścian, sufitów. 

• Montowanie płyt gipsowo-kartonowych (sufity, ścianki działowe). 

• Układanie płytek (ściany i podłogi). 

• Prace związane z urządzaniem pomieszczeń, architekturą.   



 

KONTAKT 
BELSTROJ PL Sp. z o.o.  

ul. Jana Kilińskiego 5C, lok. 1  

Gdańsk, 80-452  

       

   58 380 30 08 

   info@belstroj.pl 

www.belstroj.pl 

Prezes Zarządu  

Mikita Saranin 

+48 576 616 186  

 

Członek Zarządu 

Roman Kakhniuk 

+48 570 820 496

               

     

           

 

 

 

Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000695825 

REGON: 368312154 

NIP: 957-109-80-08 

Wysokość kapitału: 177 000 PLN 

 

 

http://www.belstroj.se                   http://www.belstroj.ee                        http://www.belstroj.pl 
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