1. Spółka KALTER z siedzibą przy ul. Augustowskiej 8 w Białymstoku, która we współpracy z
NEXITY Polska podjęła się realizacji projektu inwestycyjnego „Bemowo-Line, Budynek Art”
przy ul. Szeligowskiej w Warszawie jest uznaną na rynku inwestycyjnym i budowlanym
firmą świadczącą usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji developerskich
i budowlanych w obszarze budownictwa kubaturowego o profilu w szczególności
mieszkaniowym, ale również o profilu biurowym, handlowym, użyteczności publicznej i
hotelowym. Nasza wiedza i 15-letnie doświadczenie wynika w szczególności z realizacji
projektów mieszkaniowych dla znanych Inwestorów tj.: Dom Development S.A., LC Corp
S.A., Bouygues Immobilier Sp. z o.o., Ronson Development Sp. z o.o., Yareal Polska, ale
również projektów użyteczności publicznej.
2. Ze względu na właściwe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Inwestorów działalność
akwizycyjna i operacyjna Spółka KALTER koncentruje na terytorium województwa
mazowieckiego i podlaskiego, gdzie charakterystyka rynku budowalnego jest nam
bardziej znana i przewidywalna. Na dzień dzisiejszy KALTER Sp. z o.o. to 15 lat
doświadczenia w działalności na rynku usług budowlanych i 130 zatrudnionych
pracowników.
3. W okresie 15 lat Spółka KALTER zrealizowała około 110 projektów inwestycyjnych,
których łączna powierzchnia PUM i PUU wyniosła około 600.000,00 m2 dla ilości 9343,0
szt. lokali mieszkalnych i usługowych.
4. W okresie 15 lat Spółka KALTER osiągnęła poziom i standardy pracy przyjęte w otoczeniu
rynkowym i na dzień dzisiejszy jest jedną z dynamicznej rozwijających się firm
budowlanych w Polsce dzięki czemu coraz więcej Inwestorów strategicznych zgłasza się
do nas w celu nawiązania współpracy, a po jej zakończeniu wyraża swoje zadowolenie i
chęć podjęcia dalszej współpracy na przyszłych projektach.
5. Spółka KALTER konsekwentnie realizuje wyznaczone cele sprawnego zarzadzania firmą
inżynierską potrafiącą realizować dowolne projekty budowlane o złożonym stopniu
trudności, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów funkcjonowania.
6. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, zapewniamy profesjonalną, stałą
współpracę z Inwestorem oraz pewność, że powierzone nam zadania znajdują się w
rękach fachowców. Tym samy współpraca z naszą firmą oraz realizowane przez nas
inwestycje przynoszą wymierne korzyści naszym Klientom.
7. Realizację stawianych firmie celów zapewnia sprawdzona, wysoko wykwalifikowana
Kadra Menadżersko-Techniczna, mająca bogate doświadczenie w prowadzeniu
przedsięwzięć budowlanych, gwarantująca profesjonalną realizację kontraktów
charakteryzujących się wysokim poziomem jakości. Sprawne zarządzanie, ciągłe
doskonalenie się oraz konsekwencja w działaniu pozwala zapewnić naszym Klientom
konkurencyjne ceny świadczonych usług.

