
Jako Generalny Wykonawca oferujemy
pełen zakres usług związanych             
 z realizacją Twojej inwestycji zarówno
w Polsce jak i za granicą.
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Wizja Firmy
Chcemy znaleźć się w pierwszej
piątce polskich firm budowlanych
specjalizujących się w energetyce 
 i ochronie środowiska.

Cechy, które nas odróżniają od
naszej konkurencji to szybkość,
staranność i jakość wykonania.

Szczerość i dobra komunikacja

Dbamy o siebie i innych

Dbamy o jakość realizowanych prac

Nie boimy się zmian

Nasze wartości



Nasza historia

Dbamy o siebie i innych

Dbamy o jakość realizowanych prac

2020-2021

1989
2005

2008-2010
2012

2019

Rejestracja Spółki w KRS pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Instalbud 

Podział P.B.M „Instalbud” Sp. z o.o. i ponowna rejestracja dwóch spółek - jedna 
z nich to ,,INSTALBUD” Sp. z o.o., czyli my.

Średnia sprzedaż wynosi 60 mln. złotych, realizujemy kontrakty 

Rozpoczęcie działalności deweloperskiej – pierwsza inwestycja mieści się w Rzeszowie
- Mochnackiego „Corner”. Wszystkie lokale zostają wyprzedane. 

Mamy dwa nowe loga. IBG Instalbud dla działalności generalnego wykonawstwa oraz IBG
Investment dla działalności inwestycyjnej i deweloperskiej. 

W rankingu Nowin pn. "Złota Setka"- znaleźliśmy się w pierwszej piątce pośród
firm budowlanych z największą dynamiką wzrostu oraz w rankingu Diamentów
Forbesa 2021 jesteśmy w pierwszej setce najlepiej rozwijających się firm w woj.
podkarpackim.

Nasza historia



Firma w liczbach 

MAMY PONAD 30 LAT
DOŚWIADCZENIA, DZIAŁAMY W
BUDOWNICTWIE OD 1989 ROKU 30

REALIZUJEMY PROJEKTY
O WARTOŚCI 

5 000 000 ZŁ -40 000 000 ZŁ

5 mln 

40 mln

własny
POSIADAMY WŁASNY

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT
BUDOWLANY

W TYM AŻ 43
INŻYNIERÓW43
135

MAMY PONAD 230 
WYKWALIFIKOWANYCH

PRACOWNIKÓW230

PONAD 135 PROJEKTÓW
ZREALIZOWANYCH DO 2021

ROKU











„Mochnackiego Corner”
– budynek handlowo-usługowo-

mieszkalny (wielorodzinny)
z garażem podziemnym 

w Rzeszowie

„Wysowskie Werandy”
– kompleks 8 budynków jednorodzinnych,

dwukondygnacyjnych z poddaszem
użytkowym w miejscowości Wysowa-

Zdrój

„Zielona Lwowska”
– zespół budynków mieszkalnych

jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną w Rzeszowie

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA



Adres:
IBG INSTALBUD Spółka z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 6A
35-105 Rzeszów

Kontakt:
tel. 17 860 99 80
biuro@ibgrupa.com
www.ibgrupa.com

Biuro czynne:
Pn.-Pt.: 7:30-15:30
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