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profesjonalizm i doświadczenie

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA
OVER 20 YEARS OF EXPERIENCE

Firma Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz, 
od ponad 20 lat działa na rynku, świadcząc specjalistyczne usługi 
w zakresie remontów, modernizacji oraz budowy instalacji przemysłu 
rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego i energetycznego.

Zdobyte przez lata doświadczenie, zintegrowanie szerokiego 
zakresu usług oraz wykorzystywanie najnowszych technologii,  
pozwala zaproponować naszym klientom niestandardowe  
rozwiązania, dzięki którym zlecone prace wykonywane  
są terminowo i profesjonalnie.

Mocne strony TERBUD-u:
• kompleksowość oferowanych usług
• doświadczona i wykwalifikowana kadra
• wysoka jakość usług
• dyspozycyjność
• terminowość
• nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania  

w zakresie świadczonych usług
• współpraca z jednostkami certyfikującymi i sprawującymi  

nadzór techniczny, m. in. UDT, TÜV
• obszerne i odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne 

oraz nowoczesny, wysokowydajny sprzęt
• ciągła współpraca z cenionymi producentami w zakresie  

doboru nowoczesnych technologii, materiałów i sprzętu.

Bogdan Jonkwisz – właściciel

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz has 
been active for more than 20 years, providing specialist services 
of renovating, upgrading and constructing plant systems to the 
petroleum, chemical and energy industries.

Our experience gained over the years, widely ranging integrated 
services and state-of-the-art technologies enable us to offer custo-
mers non-standard solutions and to deliver our work in a timely 
and professional manner.

TERBUD’s strengths:
• comprehensive services
• experienced and well-qualified staff
• high quality of service
• flexibility
• reliability
• modern and environmentally friendly solutions 

in the services we offer
• collaboration with certification and technical supervision entities, 

including, but not limited to UDT, TÜV
• vast and apt technical resources, modern and highly efficient 

equipment 
• regular collaboration with recognised manufacturers for the se-

lection of state-of-the-art technologies, materials and equipment. 



Wdrażając innowacyjne, chroniące środowisko naturalne rozwią-
zania w zakresie oferowanych usług, pomagamy naszym Klientom 
w osiągnięciu sukcesów i wymiernych korzyści.
System wartości etycznych i biznesowych wspiera realizację 
strategii firmy i opiera się na następujących założeniach:

Klienci
Jako wiarygodny, wieloletni partner biznesowy dostarczamy 
naszym Klientom wyraźnych ekonomicznych korzyści i satysfakcji 
z oferowanych najwyższej jakości usług.

Kultura działania
Działając w obszarach, w których wykorzystanie oferowanych 
technologii jest opłacalne dla klientów, dajemy możliwość 
rozwoju przynoszącego zyski. Zapewniamy szeroki wachlarz 
usług, uwzględniających specyfikę rynkową, standardy branżowe 
i wymagania indywidualne klientów.

Rozwój
Ustawicznie rozwijamy się dla Państwa, by dostosowywać ofertę 
i zaspakajać potrzeby wymagających Klientów.

Jakość
Jako wiarygodny partner biznesowy jesteśmy zobowiązani do 
ciągłego doskonalenia praktyk biznesowych. Świadczymy usługi 
profesjonalnie, na najwyższym poziomie, a nabyte doświadczenie 
pomaga nam w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu - zawsze 
z myślą o naszych klientach i partnerach. Wszystkim obecnym 
i przyszłym Klientom gwarantujemy fachową pomoc i doradztwo. 
Od lat wiemy, że dobra jakość to najlepsze referencje.

MISJA
MISSION

By applying innovative and environmentally friendly solutions in 
our services, we help our Customers achieve success and me-
asurable benefits.
Our system of ethical and business values supports implementation 
of the company’s strategy and is based on the following notions:

Customers
As a reliable business partner of many years, we supply our Custo-
mers with tangible economic benefits and satisfaction with our top 
quality services.

Business Culture
Operating in areas where application of the technologies we offer 
is profitable for customers, we make it possible for them to develop 
and gain profits. We offer a broad range of services, which take 
into account the nature of the market, industry standards and indivi-
dual customer requirements. 

Development
We continually develop for you in order to fine-tune our offer 
and to satisfy our demanding Customers’ needs.

Quality
As a reliable business partners, we are required to improve our 
business practices on a regular basis. We provide top level pro-
fessional services. Our experience helps us in pursuit of our mutual 
goal, with our customers and partners always on our minds.  
We guarantee all our current and future Customers professional 
assistance and advice. We have known it for years that good 
quality is the best reference.

TERBUD tworzy zespół kompetentnych, wykwalifikowanych 
i doświadczonych fachowców. Kadra pracownicza to ludzie 
z pasją, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności zawo-
dowe. Zespół TERBUD budują osoby, które doskonaliły swoje 
kwalifikacje w ciągu długoletniej współpracy przy komplekso-
wych projektach biznesowych dla najbardziej wymagających 
klientów. To ludzie energiczni i mądrzy, którzy pracują nad 
wspólnym celem – sukcesem naszego Klienta. Doceniamy ich 
osiągnięcia i gwarantujemy uczestnictwo w sukcesie firmy, za-
pewniamy pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia, umożli-
wiając realizację aspiracji zawodowych i osobistych.
Na przestrzeni lat cyklicznie zwiększaliśmy liczbą naszych pra-
cowników. Aktualnie załogę TERBUD-u stanowi blisko 250 osób.

ZAŁOGA
STAFF

TERBUD is composed of a team of competent, apt and experien-
ced professionals. Our staff are people with a passion, who ne-
ver cease to develop their professional skills. The TERBUD team 
consists of individuals who have perfected their qualifications for 
many years, working on complex business projects for the most 
demanding customers. They are robust and clever people, who 
work towards a mutual goal: our Customer’s success. We appre-
ciate their achievements and we share our company’s success 
with them, we provide our personnel with secure employment, 
thus enabling them to pursue their professional and personal 
ambitions.
We have increased our headcount regularly over the years. 
Currently the TERBUD team consists of nearly 250 people.

 



USŁUGI 
MECHANICZNO-MONTAŻOWE

MECHANICAL/ASSEMBLY SERVICES

TERBUD z powodzeniem realizuje kompleksowe usługi mecha-
niczno-montażowe na instalacjach przemysłu ra fineryjno-petro-
chemicznego, chemicznego i energetycznego, w tym m. in.:
• wykonawstwo remontów i modernizacji instalacji przemysłowych
• montaż nowych instalacji
• prace spawalnicze stali węglowych i stopowych 
• wytwarzanie, naprawy i modernizacje rurociągów, aparatów, 

urządzeń i konstrukcji przemysłowych
• modernizacje oraz naprawy aparatów kolumnowych - półki 

i wypełnienia urządzeń (rafinerie, zakłady chemiczne) 
• precyzyjne cięcie plazmowo-tlenowe CNC elementów stalowych
• usługi projektowe – samodzielnie i w kooperacji ze sprawdzo-

nymi partnerami.

TERBUD successfully carries out comprehensive mechanical and 
assembly services at petroleum, chemical and energy industry 
installations, including, but not limited to: 
• renovating and modernization of industrial plant systems
• new plant assembly
• carbon and alloy steel welding works 
• manufacture, repairs and upgrades of industrial piping systems, 

apparatus, devices and structures
• column upgrades and repairs: trays and inner equipment (refine-

ries, chemical plants) 
• CNC oxygen/plasma precision cutting of steel elements
• design services: independent and in collaboration with esta-

blished partners. 

OFERTA

USŁUGI DŹWIGOWE
crane services

USŁUGI TERMOIZOLACYJNE
thermal insulation services

USŁUGI ANTYKOROZYJNE I CHEMOODPORNE
corrosion and chemical protection services

USŁUGI MONTAŻU RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH 
scaffolding assembly services

OFFER

USŁUGI MECHANICZNO-MONTAŻOWE
mechanical/assembly services



USŁUGI TERMOIZOLACYJNE
THERMAL INSULATION SERVICES

Specjalizujemy się w wykonawstwie izolacji przemysłowych o wysokim 
stopniu trudności rozwiązań blacharskich i montażowych, m. in.:
• izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych w zakresie temperatur  

od -260 °C do +1400 °C
• izolacji dźwiękochłonnych
• izolacji wylewanych/wtryskiwanych i natryskowych systemami poliu-

retanowymi (chłodnie, aparaty, zbiorniki, rurociągi, armatura, itp.),
• montażu izolacji wyrobami z wełny mineralnej, kauczuku spienionego 

– K-Flex, Armalex, Termaflex, z włókien ceramicznych - żaroodpor-
nych, szkła spienionego - Foamglass oraz materiałów typu aerożel,

• prefabrykacji i montażu płaszczy ochronnych izolacji (blachy, tworzy-
wa sztuczne, materiały natryskowe)

• badaniach termowizyjnych
• wykonujemy również projekty izolacji termicznych.

Oferowane przez nas izolacje spełniają wymagania wszelkich norm, 
zwiększają efektywność energetyczną i akustykę oraz gwarantują 
zachowanie wymaganych warunków technicznych. 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu chętnie doradzimy w odpowied-
nim doborze techniki izolacyjnej, rodzaju i grubości materiałów izolacyj-
nych, pokryciowych, systemu łączenia i odpowiedniej organizacji montażu. 

USŁUGI ANTYKOROZYJNE
I CHEMOODPORNE

CORROSION AND CHEMICAL PROTECTION SERVICES

TERBUD realizuje kompleksowe usługi związane z ochroną antykoro-
zyjną instalacji przemysłowych, które cechują się wysoką trwałością, 
niezawodnością oraz odpornością na starzenie i działanie czynników 
atmosferycznych. Wykonujemy prace antykorozyjne i chemoodporne, 
łącznie z przygotowaniem powierzchni pod wszelkiego rodzaju 
powłoki, metodami dostosowanymi do wymagań technologicznych 
i możliwości wykonawczych, wynikających ze specyfiki remontowanych 
obiektów, m. in.:
• obróbka strumieniowo-ścierna 

• na sucho (szlaką pomiedziową, śrutem, mikrokulkami szklanymi),
• metodami bezpyłowymi (obieg zamknięty ścierniwa, w osłonie 

wodnej),
• hydrodynamiczna/hydrościerna pod ultra wysokim ciśnieniem - 

do 2800 bar (wodą lub wodą z dodatkiem ścierniwa)
• aplikacja specjalistycznych powłok antykorozyjnych i chemoodpor-

nych, jedno- i wieloskładnikowych 
• wykonawstwo zabezpieczeń ogniochronnych poprzez aplikację 

systemów ochrony pasywnej – farby pęczniejące
• usługi z zakresu udrażniania oraz czyszczenia hydrodynamicznego 

powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych instalacji i aparatów tech-
nologicznych, m.in. wymienników, rurociągów, kolumn, reaktorów.

We specialise in industrial insulation systems with highly sophisticated metal 
sheets and assembly solutions, including, but not limited to:
• hot and cold insulation systems in the temperature range  

from -260 °C to +1400 °C
• sound insulation systems
• polyurethane pour/injection and spray insulation systems (cold 

stores, apparatus, tanks, pipelines, fittings, etc.)
• insulation mineral wool, expanded rubber: K-Flex, Armalex, Terma-

flex, ceramic fibres: heat-proof, foam glass, and aerogel materials
• prefabrication and assembly of insulation cladding (sheet metal, 

plastics, spray-on materials)
• termovision tests
• design of thermal insulation systems.

Offerey insulation systems meet the requirements of all standards, en-
hance energy efficiency and acoustics, and guarantee compliance with 
the required technical specifications. 
Basing on our many years ofexperience, we will be happy to advise on 
the choice of appropriate insulation technology, type and thickness of 
insulation and shell materials, fastening system and right assembly setup. 
   

TERBUD carries out comprehensive industrial corrosion protection 
services, which are characterised by high durability and resistance to 
aging and weather conditions. We perform corrosion and chemical 
protection works, including surface preparation for any type of coating, 
using such methods fitted to the site-specific technological requirements 
and performance capability, including, but not limited to:
• abrasive blasting 

• dry (copper slag, shot, glass microbeads)
• dust-free methods (closed loop systems, water cushion)
• hydrodynamic/hydro-abrasive blasting under ultra high pressu-

re – up to 2800 bar (using water or water and abrasive)
• application of specialist single- and multi-component corrosion with 

chemical-proof coatings 
• fire proofing systems using passive protection systems:  

intumescent paints
• unblocking and hydrodynamic cleaning of outer and inner surfaces 

of process apparatus and plant, such as exchangers, pipelines, 
columns, reactors.



USŁUGI DŹWIGOWE
CRANE SERVICES

TERBUD świadczy również usługi dźwigowe wraz z obsługą opera-
torską dysponując własnym sprzętem podnośnikowym, w tym m.in.:

• ŻURAW SAMOJEZDNY KOŁOWY LIEBHERR LTM 1070-4. (70T)
• ŻURAW SAMOJEZDNY KOŁOWY LIEBHERR LTM 1050-1 (50T)
• PODNOŚNIK TELESKOPOWY CATERPILLAR TH 360B + OSPRZĘT
• PODNOŚNIK TELESKOPOWY MANITOU MVT 1340 + OSTRZĘT 
• PODNOŚNIK TELESKOPOWY MANITOU MRT 2150 (OBRO-

TOWY) + OSPRZĘT
• WÓZKI WIDŁOWE 4T (2 SZT.)

USŁUGI MONTAŻU 
RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

CONSTRUCTION SCAFFOLDING ASSEMBLY SERVICES

TERBUD posiada duże doświadczenie w zakresie technik dostępu 
do prac na wysokości. Wykonujemy specjalistyczne prace wyso-
kościowe w miejscach trudno dostępnych. Dysponujemy wykwali-
fikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem, która dociera do 
najbardziej niedostępnych miejsc, wykorzystując:
• systemowe rusztowania typu ROTAX,
• podnośniki i żurawie z koszami towarowo-osobowymi,
• techniki alpinistyczne.

TERBUD also carries out crane services, including operator servi-
ces, using our own lifting equipment, including, but not limited to:

• LIEBHERR LTM 1070-4. (70T) WHEELED MOBILE CRANE
• LIEBHERR LTM 1050-1 (50T) WHEELED MOBILE CRANE
• CATERPILLAR TH 360B TELESCOPIC LIFT TRUCK + EQUIPMENT
• MANITOU MVT 1340 TELESCOPIC LIFT TRUCK + EQUIPMENT
• MANITOU MRT 2150 (ROTATING) TELESCOPIC LIFT TRUCK + 

EQUIPMENT
• 4T FORKLIFT TRUCKS (2 trucks)

TERBUD is very experienced in height access technologies. We 
perform specialist works at heights at difficult-to-access locations. 
Our skilled personnel with many years of experience will reach 
even the hardest-to-reach locations, using:
• ROTAX scaffolding systems
• lifts and cranes with cargo/man baskets
• rope access techniques.



Posiadane przez nas uprawnienia i licencje otwierają wiele drzwi, 
co jest niezmiernie ważne przy silnej konkurencji na rynku. W fir-
mie TERBUD przywiązujemy wielką wagę nie tylko do standardu 
usług przez nas proponowanych, ale również do tego, jak nasze 
działania są postrzegane przez odbiorców. Jesteśmy spraw-
dzoną, solidną i kompetentną firmą, której można zaufać. Niżej 
wymienione uprawnienia potwierdzają wiarygodność i rzetelność 
świadczonych przez nas usług. 

Naprawy i modernizacji, nadane przez UDT, Decyzje Nr UC-03-
262-N/1-11 i UC-02-262-P/1-11, nw. obiektów:
• stałych zbiorników ciśnieniowych,
• zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materia-

łów trujących, żrących i ciekłych zapalnych,
• rurociągów technologicznych - metalowych. 

Zakres uprawnień (nadzór i wykonawstwo):
• spajanie metali zgodnie z technologią,
• nakładanie ręczne i natryskiem hydrodynamicznym powłok 

ochrony pasywnej (ogniochronnych) w technologii Chartek,
• inne. 

• Wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych w systemie 
CONLIT 150, nadana przez ROCKWOOL Polska, Nr 107.

• Wykonawcy, uprawniająca do nakładania pęczniejących farb 
ogniochronnych, nadana przez AFC Sp. z o.o.

• Wykonawcy aplikacji wyrobów antykorozyjnych - OLIVA Sp. z o.o., 
HEMPEL, INTERNATIONAL, SIGMA

UPRAWNIENIA I LICENCJE
CERTIFICATES AND LICENCES

CERTYFIKATY
CERTIFICATES

TERBUD posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie najwyższych 
norm zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeń-
stwa produkcji i organizacji pracy.
Zintegrowany System Zarządzania został zaprojektowany jako na-
rzędzie do nadzoru i ciągłego doskonalenia skuteczności i efektyw-
ności funkcjonowania całej organizacji. Wdrożone systemy, a w ślad 
za nimi otrzymane certyfikaty i pozwolenia są dla naszych Klientów 
gwarancją dbałości o jakość oraz stan  naszego najbliższego oto-
czenia, dowodem naszej troski o środowisko, a dla pracowników fir-
my zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy w myśl zasady: Żadna 
praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać 
bezpiecznie i w zgodzie ze “zrównoważonym rozwojem”. 
• Certyfikowany przez UDT ZSZ (Zintegrowany System Zarządza-

nia) wg. norm: PN-EN-ISO 9001-2015, PN-N-18001:2004,OH-
SAS 18001-2017 i PN-EN ISO 3834-2 dotyczący prowadzenia 
remontów i modernizacji obiektów przemysłowych w zakresie 
oferowanych przez firmę usług,

• Certyfikat spełnienia wymagań modułu A2 w zakresie wytwarza-
nia urządzeń ciśnieniowych UDT-CERT Nr. 60209/JN001/04

• Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje pracownicze – spawal-
nicze, audytor zintegrowanego systemu zarządzania, natrysk 
hydrodynamiczny, czyszczenie hydrościerne (do 2800 bar), 
modernizacje i remonty obiektów przemysłowych, uprawnienia 
budowlane,

• Certyfikaty świadczące o wiarygodności firmy, m.in.: CWB 2014, 
2015, 2016, Gazela Biznesu, Diament Forbsa,

• wiele innych.

Our certificates and licences open many doors, which is essential 
when competition is strong on the market. At TERBUD, we focus not 
only on the standard of offered services but also on how our bu-
siness is perceived by others. We are an established, reliable and 
competent company, which can be trusted. The certificates listed 
below confirm reliability and accuracy of our services. 

Repairs and modernization of the structures listed below, gran-
ted by UDT, Decisions No. UC-03-262-N/1-11 and UC-02-
262-P/1-11:
• fixed-base pressure tanks
• pressureless and low-pressure tanks for poisonous, corrosive 

and liquid flammable materials
• process pipelines (metal)

Scope of licence (supervision and works):
• banding of materials according to technology
• manual and hydrodynamic spray application of passive protec-

tion (fire-proofing) coatings using Chartek technology,
• other

• CONLIT 150 fire protection systems, granted by ROCKWOOL 
Polska, Licence No. 107

• Contractor licence for application of fire-proofing intumescent 
paints, granted by AFC Sp. z o.o.

• Contractor licence for application of anti-corrosion products - 
OLIVA Sp. z o.o., HEMPEL, INTERNATIONAL, SIGMA

TERBUD holds certificates which confirm that we meet the highest 
standards with respect to quality management, production and 
labour safety.
Our Integrated Management System was designed as a tool for 
supervision and continuous improvement of the functional effecti-
veness and efficiency of the whole organisation. The implemented 
systems and the resulting certificates and licences assure our 
Customers that we care for quality, condition of our neighbourho-
od and natural environment, and provide our staff with a secure 
workplace in accordance with the principle: No job is so impor-
tant or urgent that it cannot be performed in a safe and sustainable 
manner. 
• IMS (Integrated Management System) certified by UDT in accor-

dance with: PN-EN-ISO 9001-2015, PN-N-18001:2004,OH-
SAS 18001-2017 and PN-EN ISO 3834-2 concerning repairs 
and upgrades of industrial sites within the range of services offered 
by the company

• Certificate of compliance with the requirements of Module A2 with 
respect to the manufacture of pressure devices, UDT-CERT No. 
60209/JN001/04

• Certificates of staff qualifications: welding, integrated management 
system auditor, hydrodynamic spraying, hydro-abrasive cleaning 
(up to 2800 bar), upgrades and repairs of industrial sites, construc-
tion licence

• Certificates which verify our company’s credibility, including, but 
not limited to: CWB [Business Credibility Certificate] 2014, 2015, 
2016, Gazela Biznesu, Forbes Diamond,

• many other.



REALIZACJE

Firma TERBUD w swojej ponad 20-to letniej historii działalno-
ści może poszczycić się uczestnictwem w licznych projektach 
i realizacjach w największych przedsiębiorstwach z branży 
chemicznej, petrochemicznej i energetycznej, zarówno na całym 
terytorium Państwa polskiego, jak również poza jego granicami. 
Lista Klientów, którzy zaufali naszej firmie, w dalszym ciągu rośnie 
o czym świadczą liczne aktualnie realizowane zlecenia. Staramy 
się zawsze wychodzić naprzeciw wszelkim wymaganiom bez 
względu na rozmiar, rodzaj i charakter projektu. 

REALIZATIONS

REALIZACJE
REALIZATIONS

Having a business history of more than 20 years, TERBUD can 
take pride in having participated in numerous ventures and projects 
at the biggest chemical, petrochemical and energy companies 
both nationwide and abroad. The list of Customers who have put 
their trust in our company is still expanding, which is proved by 
the projects we are currently working on. We always attempt to 
embrace any and all requirements, whatever the size, type and 
nature of the project.

Meeuwen,fabryka ceramiki Vande Mortel
Belgia

RAFINERIA SASOL 
(Sasolburg, Secunda)
RPA

VERSALIS UK, 
Grangemouth

Szkocja

HELLENIC PETROLEUM S.A.
Grecja

KOCH-GLITSCH
Wielka Brytania

DOW STADE (Dow Chemical Company Ltd )
Niemcy

Rafineria JEDDAH
Arabia Saudyjska

SIRMAX Polska
Sp. z o.o.
Kutno

ANWIL S.A.
SOLVAY POLSKA 
Włocławek

PKN ORLEN S.A.
Płock

LOTOS S.A.
Gdańska Stocznia REMONTOWA
Gdańsk

CIECH/SODA Polska,
 ZP „Janikosoda”

Janikowo

KGHM HM, REMY 
Głogów

GRUPA AZOTY S.A. 
Tarnów

GRUPA AZOTY S.A. 
TERMOCHEM
Puławy

MONDI
Świecie

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Warszawa

INTROL S.A. 
Konin

ENERGA SERWIS SP. Z O.O.
Ostrołęka ELEKTROWNIA

Białystok

ORGANIKA 
SARZYNA S.A.
Nowa Sarzyna

SPX Flow 
Bydgoszcz

BROWAR
Warka

KOPALNIA WĘGLA 
BRUNATNEGO 
Bełchatów

MOSTOSTAL 
Kraków

PCC ROKITA
Brzeg Dolny

ELEKTROWNIA TURÓW S.A.
Bogatynia

POLPHARMA
Starogard Gdański



REALIZACJE
REALIZATIONS

Dążenie do rozwoju i konsekwentna realizacja założonych celów 
sprawiły, że staliśmy się firmą cenioną w branży oraz możemy 
poszczycić się wieloma prestiżowymi tytułami. Każde z wyróżnień 
zachęca nas do nieustannego doskonalenia profesjonalizmu 
i jakości świadczonych usług.

Our commitment to development and determination in accom-
plishing goals made us a valued company in our industry and we 
proudly hold numerous prestigious awards. Every distinction we 
earned encourages us to continually enhance our professionalism 
and our service quality. 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
PRIZES, AWARDS



REFERENCJE
REFERENCES

Miarą sukcesu każdej firmy jest zadowolenie Klienta. W firmie 
Terbud doskonale o tym wiemy. Dzięki fachowemu i rzetelnemu 
podejściu do biznesu, doczekaliśmy się wielu pochlebnych opinii 
naszych Klientów i Partnerów, którzy nam zaufali. Przedstawione 
poniżej wybrane referencje i listy polecające są potwierdzeniem 
solidności naszej firmy i gwarancją doskonałej współpracy.

• nowoczesne hale prefabrykacyjne  o pow. 2200 m2  
+ suwnica 12,5t

• dzierżawione hale prefabrykacyjne o pow. 4400 m2

• powierzchnie biurowe i socjalne o pow. 1400 m2 
• dzierżawione powierzchnie biurowe i socjalne o pow. 450 m2

• place utwardzone o pow. 16000 m2

• dzierżawione place utwardzone o pow. 10500 m2

• przewoźne zaplecza socjalne i warsztatowe  
(kontenery stalowe) o pow. ok. 2200 m2

ZAPLECZE TECHNICZNE 
I SOCJALNO-BIUROWE

TECHNICAL RESOURCES AND CAMP FACILITIES

Any company’s success is measured by its Customers’ satisfaction. 
We are perfectly aware of this fact. Our professional and reliable 
attitude has earned us a lot of praising opinions from our Custo-
mers and Partners, who put their trust in us. The selected references 
and testimonials presented below confirm that we are trustworthy 
and an excellent business partner.

• modern prefabrication facilities with a surface area of 2200 m2 
+ 12.5t overhead crane

• leased prefabrication facilities with a surface area of 4400 m²
• office and welfare space with a surface area of 1400 m2

• leased office and welfare space with a surface area of 450 m²
• hard-surface yards with a surface area of 16000 m²
• leased hard-surface yards with a surface area of 10500 m²
• portable welfare and workshop facilities (steel containers) with 

a surface area of approx. 2200 m²



ODPOWIEDZIALNY BIZNES
CORPORATE RESPONSIBILITY

Od początku istnienia firmy TERBUD przestrzegamy zasad spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na dialogu społecz-
nym i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębior-
stwa, jak i jego całego otoczenia w którym działa firma. Dbamy 
o to, by nasz sukces, oparty na codziennej pracy setek osób, 
opierał się na właściwych zasadach postępowania etycznego.
Rozwijając TERBUD dbamy o pracowników, partnerów bizneso-
wych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Przywią-
zujemy szczególną uwagę do budowania właściwych relacji 
zarówno w biznesie jak i na gruncie społecznym. Jesteśmy dumni 
z wartości, które wyznajemy i sobą reprezentujemy.

SPONSORING
SPONSORSHIP

TERBUD od lat wspiera działania na rzecz sportu w regionie. 
Angażuje się w inicjatywy, które często bez pomocy 
zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans na realizację. 
Z dumą wspieramy zdolnych, młodych sportowców. 
Obserwujemy rozwój przedsięwzięć, w których bierzemy udział, 
a także sami inicjujemy działania, które przynoszą wymierną korzyść.

Since the beginning of TERBUD company existence we have re-
spected the principles of corporate social responsibility based on 
community dialogue and finding solutions advantageous both for 
the company and its overall environment. We make sure that our 
success, which is based on the daily work of dozens of people, 
should be based on appropriate principles of ethical conduct. 
While developing TERBUD, we care for our employees, business 
partners, local communities and the natural environment. We pay 
particular attention to building appropriate relations in business 
and on the community level alike. We are proud of the values we 
believe in and endorse.

TERBUD has supported sports-promoting activities in our region for 
years. We engage in initiatives which would often remain unsuccessful 
without third-party support. We proudly support young talented 
athletes. We watch the ventures we participate in grow and we also 
launch initiatives that lead to tangible benefits.



Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz

09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57
tel./fax +48 24 266 85 06

09-410 Płock, ul. Zglenickiego 40j i 40c
tel./fax +48 24 266 85 06

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 368A i 222
tel./fax +48 54 237 33 37

Telefony kontaktowe:
Contact:
Sekretariat Płock  +48 24 266 85 06
Office - Płock

Sekretariat Włocławek +48 54 237 33 37
Office - Włocławek

Właściciel - Bogdan Jonkwisz  +48 601 315 088
Bogdan Jonkwisz - Owner

Pełnomocnik - Ewa Jonkwisz  +48 691 508 533
Ewa Jonkwisz - Proxy

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI WE ARE AT YOUR SERVICE

Dział Przygotowania Produkcji +48 601 808 701
Production Setup Manager +48 601 534 641

Dział Techniczny i Kontroli Jakości +48 603 608 211
Technology and Equipment Manager +48 609 805 203

Dział Mechaniczny Odział Płock +48 600 061 116
Mechanical Works Manager, Płock +48 601 525 926

Dział Mechaniczny Odział Włocławek +48 609 010 901
Mechanical Works Manager, Włocławek +48 607 350 863

Usługi Termoizolacyjne i Montażu Rusztowań +48 691 721 482
Thermal Insulation Services +48 600 291 824

Usługi Antykorozyjne +48 501 531 774
Corrosion Protection Services +48 603 309 717    

www.terbud.pl
e-mail: terbud@terbud.pl, sekretariat@terbud.pl
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