אנו מתכננים ובונים בתי עץ
מזה  15שנים
בניית בתים מבולי עץ עגולים וקורות רב שכבתיות
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על החברה
החברה "בתי עץ" בע"מ התחילה את הפעילות בתחום הבנייה של בתי עץ
בשנת 5.2005

ת

נכון לעכשיו בנינו והפעלנו יותר ממאה בתים בשטח כללי של כ 14,000-מ"ר.

ץ"בתי עץ" בע"מ מייצרת קירות חוץ מודולרים מבולי עץ עגולים וקורות רב
...שכבתיות הן כדי לספק צרכים שלה והן למכירה לצוותי בנייה וקואופרטיבים.ש

ממוקם אתר הייצור שלנו במחוז משנה רדומישלסקי של מחוז ז'יטומיר.
כאן אנו מייצרים קורות רש שכבתיות )מודבקות( ,עמודי עץ עגולים ,עצים
וקרשים.א

אנו נוקטים גישה מקיפה לבניית בית עץ מרגע הפרוייקט והערכת העלות
ועד להקמתו וגימור סופי של בית ומקפידים על התהליך הטכנולוגי בשלמותו
ומבטיחים איכות עבודתנו.ת

מומחים מוסמכים עם נסיון נרחב בתחום זה מתכננים ובונים בתי עץ.מ

יש לחברה מחלקת לוגיסטיקה ומכס שיכולה לפתור סוגיות מכס ולספק *
.מוצרים לכל מקום באירופה.מ

 1על החברה 
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יתרונות

הפרוייקט נכלל בעלות בנייה
כל התיעוד הטכני בנוגע לבנייה ופרוייקט עבודה
הנצרך לקבלת אישורים לבית יינתן ממנו בחינם
בזמן חתימת חוזה בנייה.ב

 2יתרונות 

אנו עובדים על סמך החוזה

אנו עובדים בכל איזורים של
אוקראינה ובמדינות האיחוד האירופי

נערוך חוזה רשמי עם תנאי עבודה ברורים ומסגרות
זמן לכל שלב בנייה ותאריכי תשלום עבור כל שלב.ז

היתרון שלנו הוא שאנו עובדים בכל מקום .אנו גם
מטפלים בהליך שחרור במכס של מוצרינו ובהכנה
של כל האישורים ליצוא מוצרים לחו"ל ,ומספקים
שירותי לוגיסטיקה לשליחת מטען לאתר הבנייה.
אנו עושים את כל זה בעצמנו מבלי להעסיק קבלני
משנה.א
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יתרונות

אחריות
תוכל ליהנות מאחריות עד ל 10-שנים על כל
עבודותינו .אנו מבצעים תחזוקה של בתים לאחר
.פקיעת תקופת אחריות.פ

 3יתרונות 

חומר בניין משלנו
אנו יצרן עצמאי של קורות רב שכבתיות ,בולי עץ
עגולים וקרשים וזה מאפשר לקבוע מחיר נאות
עבור שירותי בנייה .המתחרים שלנו קונים ממנו
את המוצרים ומשווקים אותם מחדש.א

ניסיון רב שנתי
חברתנו עובדת בשוק בתי עץ מאז שנת .2005
מאות בתים בנויים ואלפי מטרים רבועים של פיתוח
וקילומטרים של בולי עץ וקורות שנמכרו .צוותי
בונים מנוסים ומהימנים.ב
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מערכת ייצור
במעגל סגור
˚t

מקבלים
חומר הגלם

מנסרים
אותו לחתיכות

מעבדים עץ

מייבשים אותו

הכמות המרבית של עיבוד עץ בחודש – עד ל – 500
 4ייצור 

מ.ר.ר
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קיבולת ייצור

5

  ייצור5
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ממה אנחנו בונים
בונים את הבתים שלנו משני סוגים של חומר קיר – בול עץ עגול
וקורה רב שכבתית

בול עץ עגול

מ 160-עד  260ממ.
בקוטרים שונים תלוי מסוג המבנה

גג

רעפים טבעים או ביטומנים

חלונות

מתכת מצופה פלסטיק

רצפה

אריח או לוחות רצפה טבעים

תקרה

רפידות מעץ

קורה רב שכבתית

 200x200xממ .לקירות חוץ
 200x100xממ .לקירות פנים

דלת

לוחות עץ מודבקים

עץ – אורן
 6ממה בונים 
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מסירה והרכבה

אנו מטפלים בהליכים במכס בעצמנו ומקבלים כל האישורים הנדרשים ליצוא
מוצרינו לכל מקום בעולם.מ
.צוותי המומחים שלנו מגיעים לאתר בנייה עם כלים משלם
אחד האדריכלים שלנו שתמיד יימצא באתר הבנייה שיבצע בקרת האיכות עד
לרגע סיום העבודות.ס

 7מסירה 
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איפה בנינו
אוקראינה

קייב ,חרקוב ,ניקולייב ,אודסה ,ברדיאנסק ,חרסון

גאורגיה

מרטווילי ,טביליסי ,טבחמלה ,תלבי ,בורז'ומי

מולדובה

קישינב

ליטא

קלאיפדה ,קובנה

הונגריה

שופוק

גרמניה
ברכטסגדן

דנמרק

דרונינגמילה ,אי לסיו ,אסבירג ,ווילה

שוודיה

מלמו ,טרלנבורג

צרפת
מרסיי

 8איפה בנינו 

Ukraine, Kiev, Garmatnaya st., 8
+380-67-416-16-46
WatsApp +380 50 416-16-46
woodbanya@gmail.com
www.woodhouse.com.ua

