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AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim to jedna z największych firm 

budowlanych w Polsce, która oferuje usługi z zakresu budownictwa lądowego, ogólnego oraz 

specjalistycznego. Naszą działalność uzupełnia projektowanie, wytwarzanie i serwis wyrobów ślusarskich 

w tym kontenerów biurowych, mieszkalnych i sanitarnych.  Doświadczenie naszej kadry sprawia, ze plac 

budowy oraz procesy wytwarzania nie mają przed nami tajemnic. Precyzja, zaufanie oraz wiedza, jaką 

zdobyliśmy, wykorzystujemy przy każdej nawet najmniejszej inwestycji. Istniejemy od 2011 roku 

nieustannie rozwijając naszą ofertę, aby sprostać wymaganiom naszych klientów.  

Trzy podstawowe obszary działalności Spółki: 

➢ USŁUGI BUDOWLANE – oferujemy pełen zakres usług generalnego wykonawcy inwestycji 

budowlanych. Realizujemy kompleksowo budynki mieszkalne z wykończeniem na wysokim 

poziomie, projekty związane z inwestycjami specjalistycznymi takimi jak strzelnice bojowe, 

myjnie dla samochodów ciężarowych, symulatory lotnicze, hangary i garaże. Wykorzystując 

nasze doświadczenie oraz bogaty potencjał jesteśmy w stanie realizować wiele inwestycji 

jednocześnie. Dzięki dobremu zarządzaniu i planowaniu wykonujemy zadania oferując 

kompleksową obsługę od przygotowania dokumentacji przez realizację inwestycji aż po 

obsługę serwisową.  

➢ USŁUGI ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI CIEPŁOWNICZYMI – sprawnie zarządzamy oraz 

modernizujemy systemy ciepłownicze należące do instytucji wojskowych. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych metod z dziedziny energetyki oraz ekologicznych rozwiązań 

grzewczych obniżamy wskaźniki energochłonności i kosztów eksploatacji. Nasze działania 

przyczyniają się do poprawy stanu ochrony środowiska. 

➢ USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI – oferujemy usługi z zakresu utrzymania porządku  

i czystości na terenach kompleksów wojskowych, biur oraz budynków mieszkalnych  

i użytkowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego zamówienia biorąc pod uwagę 

preferencje klientów. Dbamy o higienę i porządek wewnątrz budynków oraz w ich 

otoczeniu. Wykorzystując profesjonalny sprzęt, nowoczesne technologie oraz 

doświadczenie naszych pracowników, gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług 

oraz sprawną obsługę.  

AMW SINEVIA Sp. z o.o. działa na terenie całej Polski. Spółka składa się z czterech Kierownictw 

Zespołu Budów, które mają swoje siedziby w Krotoszynie, Gnieźnie, Jarosławiu oraz Nowym Dworze 

Mazowieckim.  
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