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PUP Complex oferuje:

 • architekturę ogrodową - sztachety, ogrodzenia, altany, meble ogrodowe, donice, bramki, pergole, 
    budy dla psów, 
 • domki narzędziowe i wypoczynkowe, 

więźbę dachową, podbitki, deski elewacyjne, podłogi, tarasy,
drewno kominkowe,
płyty klejone,
kostkę brukową, płyty tarasowe, elementy betonowe małej architektury.

 • 

 • 
 • 
 • 
 • 

place zabaw dla dzieci,

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Complex Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1989 roku, 
specjalizując się głównie w remontach międzyrejsowych statków. Z czasem coraz silniejszą pozycją 
w działalności firmy stawała się produkcja wyrobów z drewna w posiadanym Zakładzie Drzewnym 
w Trzebuniu koło Dziemian. W 1997 roku, firma wzbogaciła się o drugi Zakład Drzewny w Dziemianach. 
W 2004 roku rozpoczął działalność trzeci zakład - w Borkowie, który specjalizuje się do dnia dzisiejszego, 
w konstrukcjach drewnianych, budowanych na bazie płytek kolczastych firmy Mitek. 

W 2005 roku firma wdrożyła w życie i certyfikowała w BVQI System zarządzania jakością i środowiskiem 
9001:2000 oraz ISO 14001 w zakresie "Produkcji wyrobów drewnianych do ogrodów, drewna 
budowlanego, drewna klejonego" w głównej siedzibie w Gdańsku oraz w zakładach w Trzebuniu
i Dziemianach. 

Obecnie wytwarzanie szerokiej gamy produktów drzewnych, głównie galanterii ogrodowej, jest 
podstawową gałęzią działalności firmy Complex. Wyroby te z powodzeniem sprzedawane są w Polsce,
jak i w wielu krajach europejskich.

Od początku swojej działalności Complex stawia na rozwój i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych 
tak, aby produkty firmy coraz lepiej zaspakajały rosnące potrzeby klientów.

Produkty firmy Complex wyróżniają się na rynku starannym wykonaniem, które jest możliwe dzięki 
wdrożonym przed wielu laty i funkcjonującym do dzisiaj procedurom, weryfikowanym corocznie 
przez upoważnioną do tego jednostkę. Cechuje je ponadto wysoka jakość stosowanych materiałów, 
selekcjonowanych podczas produkcji. 

Oferta zawiera szeroką gamę produktów począwszy od prostych wyrobów typu palisady po skomplikowane 
typu domki rekreacyjne czy urządzenia dla dzieci, certyfikowane przez firmy zewnętrzne.   
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