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Od 1993 roku nasza firma dostarcza najwyższej jakości usługi budowlano-inwestycyjne.
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Kwalifikacje zespołu Novabau pozwalają  spełnić oczekiwania najbardziej wymagających
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NASZA OFERTA
Novabau zajmuje się budową domów jednorodzinnych na terenie całej Polski.
Podczas realizacji zwracamy uwagę na jakość świadczonych usług i terminowość
wykonania inwestycji.
Dbamy o optymalizację procesu budowlanego, co prowadzi do znacznych
oszczędności dla Klienta.
Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego.
W pełni wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie.
Na etapie planowania inwestycji, oferujemy do wyboru gotowy projekt domu jednorodzinnego lub skorzystanie z pomocy współpracujących z nami architektów, w celu
zaprojektowania wymarzonych „czterech kątów”.
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