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Profil firmy
GML System jest następcą firmy Lechowicz SC, rodzinnej firmy usługowej z branży budowlanej o tradycjach
sięgających 30-lat wstecz i ugruntowanej pozycji na rynku.
Kontynuując tradycje swojego poprzednika, GML System specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu
niestandardowych, indywidualnch rozwiązań konstrukcyjnych na zamówienie i wymiar ze stali i szkła.

Oferta
Realizujemy projekty budowlane występując w roli projektanta, producenta i dostawcy elementów
konstrukcyjnych ze stali i szkła.
Naszą specjalnością są:
1. balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub czarnej, z wypełnieniem ze szkła lub stali, a
także balustrady samonośne całoszklane,
2. dachy i daszki szklane, ogrody zimowe oraz wszelkiego rodzaju przekrycia szklane z konstrukcją wsporczą
ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium,
3. wysokiej jakości elementy elewacyjne wykończeniowe ze stali i szkła, obudowa elewacji płytami
wielowarstwowymi ze stali - corten, aluminium - alucobond, kamienia - marmur, lub szkłem - nadruk ze
szkła EMALIT,
4. różnego rodzaju schody, wykonane ze stali, w tym również ocynkowanej ogniowo, z elementami z drewna,
aluminium i stali nierdzewnej,
5. balkony o konstrukcji z profili stalowych,
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6. drzwi szklane, ściany działowe ze szkła oraz profili z aluminium lub stali
Ponadto oferujemy usługi w zakresie projektowania, produkcji i montażu bram przesuwnych, ogrodzeń, paneli
ogrodzeniowych, furtek wykonanych ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i aluminium.
Mając w zespole konstruktorów, projektantów, chętnie podejmujemy się rozwiązań złożonych zadań
projektowych, wymagających dokonania obliczeń wytrzymałościowych, czy też przygotowania świadectw
energetycznych.

Oferta dla właściciela domu
Pełna obsługa realizacji niestandardowego, indywidualnego rozwiązania na wymiar, w projekcie, na przykład,
na zewnątrz domu, w celu zabezpieczenia wejścia przez daszek lub, wewnątrz domu, dla podniesienia
standardu klatki schodowej poprzez wyposażenie jej w nowoczesną balustradę.
Nasze usługi obejmują:
1. przedstawienie klientowi propozycji rozwiązania, w formie projektu,
2. wykonanie elementów na zamówienie, według wskazówek klienta, w naszym warsztacie,
3. dostawę konstrukcji do domu klienta, lub innego miejsca realizacji inwestycji,
4. montaż jako opcjonalną usługę
Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych tego typu w kraju i za granicą, w
Norwegii, Niemczech, Francji i Austrii.

Oferta dla architekta/ dewelopera
W większych projektach jesteśmy odpowiedzialni, jako podwykonawca, za realizację części umowy dotyczącej
zaprojektowania, wykonania i zamontowania elementów ze stali i szkła, np. plyt do pokrycia elewacji, balustrad
na balkony, czy do klatek schodowych.
Elementy te produkowane są w naszym warsztacie, dostarczane na miejsce budowy, jak również, w większości
przypadków, są montowane przez nasz zespół montażystów.

Oferta dla małej firmy
Pełna obsługa realizacji niestandardowego, indywidualnego rozwiązania na zamówienie, w projekcie
budowlanym, na przykład, w celu renowacji elewacji lub wnętrza siedziby firmy.
Nasze usługi obejmują:
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1. przedstawienie klientowi propozycji rozwiązania, w formie projektu,
2. wykonanie elementów na zamówienie, według wskazówek klienta, w naszym warsztacie,
3. dostawę konstrukcji do siedziby klienta, lub innego miejsca realizacji inwestycji,
4. montaż jako opcjonalną usługę
Istnieje możliwość zamówienia specjalnych przedmiotów ze stali i szkła, takich jak te pokazane w galerii
elementów zleceń specjalnych, np. w celu uatrakcyjnienia wyglądu pomieszczeń firmowych.

Oferta usług
Oferujemy następujące usługi:

1. bezpłatne doradztwo - zadzwoń, jeśli chcesz omówić jakiś pomysł lub ewentualny projekt,
2. porady na temat wszystkich kwestii związanych z wyborem produktu,
3. darmową wycenę w oparciu o dostarczony przez klienta obmiar,
4. projekt uwzględniający życzenia i wskazówki klienta,
5. wykonanie w naszym warsztacie konstrukcji na wymiar, według uzgodnionego projektu,
6. dostawę konstrukcji do siedziby klienta, lub innego miejsca realizacji inwestycji,
7. montaż jako opcjonalną usługę.
Aby się z nami skontaktować proszę skorzystac z danych kontaktowych podanych w nagłówku tego
dokumentu.
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Poniższe prezentacje składają się ze zdjęć z przykładami realizacji elementów
konstrukcyjnych pochodzącmi z naszych projektów.
Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej, z wypełnienm ze stali lub szkła, a także balustrady samonośne
całoszklane

Dachy, daszki, ogrody zimowe z konstrukcją wsporczą ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub aluminium, z
pokryciem ze szkła

Obudowa elewacji płytami ze stali, aluminium lub szkłem oraz balustrady balkonowe
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Schody wszelkiego rodzaju, wykonane ze stali, w tym również ocynkowanej ogniowo, albo ze stali nierdzewnej

Balkony o konstrukcji wsporczej z profili stalowych ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Drzwi szklane, ścianki działowe ze szkła, a także okna z profili z aluminium lub stali
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Przesuwne bramy (bramy samonośne), bramy i ogrodzenia

Zlecenia specjalne na wykonanie przedmiotow ze stali i/lub szkła

Udział w prestiżowych projektach takich jak Muzeum Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakówie i Filharmonia
Łódzka im Artura Rubinsteina

