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BUDYNKI BIUROWE

l.p. Nazwa Inwestycji Adres Inwestycji Inwestor

ROK 2013

1

- wentylacja

ROK 2014

2

3

ROK 2015

4

5

ROK 2016

6
- wentylacja mechaniczna

7

Projektowane  
instalacje

Powierzchnia 
użytkowa 
obiektu

Budowa budynku 
magazynowo – biurowego z 
wiatą

ul. Wincentego Witosa 
1, Brudzeń Duży

Rolmex Wtold 
Jankowski, Henryk 
Jankowski Sp. j. ul. 
Wincentego Witosa 1, 
09-414 Brudzeń Duży

507m2

Projekt zamienny sposobu 
użytkowania i przebudowy 
pomieszczeń budynku dla 
potrzeb Centrum operacji Sp. 
z o.o. W Aleksandrowie 
Łódzkim

Aleksandrów Łódzki, ul. 
Piotrkowska 22 

Centrum operacji Sp. z 
o.o. Aleksandrów 
Łódzki ul. Piotrkowska 
22 

- wewnętrzny wod-kan.,
- hydrantowej, 
- grzewczej, 
- chłodzenia, 
- wentylacji, 

8457m2

Projekt dobudowy budynku 
produkcyjno magazynowo-
biurowego

Łódź ul. Szczecińska 
59A

Tomasz Torczyñski 
zam. ul. Piękna 10 93-
558 Łódź

-zewnętrzny wod-kan.,
-wewnętrzny wod-kan.,
-grzewczej,
-chłodzenia,
-wentylacji,

706m2

Budowa instalacji gazowej w 
budynku kotłowni i instalacji 
doziemnej gazowej

ul. Bierzewicka 55, 09-
500 Gostynin

Nadleśnictwo Gostynin 
ul. Bierzewicka 55 09-
500 Gostynin 

-wewnętrznej i zewnętrznej 
(doziemnej) instalacji
gazu, wraz z nowo 
projektowanym kotłem 
gazowym 

17m2

Projekt przebudowy, remontu 
i docieplenia budynku 
biurowo-magazynowego wraz 
z przebudową zewnętrznej 
instalacji elektrycznej wodno-
kanalizacyjnej, wentylacyjnej, 
centralnego ogrzewania i 
kotłowni

ul. Bielska 61, 09-400 
Płock, 

Kazimierz 
Przybyszewski ul. 
Przemysłowa 31 , 08-
500 Ryki 

-podłączenie budynku do 
zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-odprowadzenie wód 
opadowych z projektowanej 
rampy i wykorzystanie ich 
do zasilani
spłuczek w WC,
-wewnętrzną instalacje wod-
kan.,
-wentylacji,
-grzewczą i zasilania 
nagrzewnic,
-źródła ciepła (powietrzne 
pompy ciepła i kotłownia 
olejowa),
-wody lodowej.

716m2

Projekt kompleksowej 
aranżacji powierzchni
Budynek biurowo-techniczny

ul. Zygmunta 
Działowskiego 11Toruń

Grzegorz Kuciński zam. 
Stroniewice 60 99-434 
Stroniewice

287m2

Projekt przebudowy i 
adaptacji pomieszczeń pod 
kątem planowanej adaptacji 
budowlanej, na potrzeby 
pracowników jednostek 
organizacyjnych Veolia 
Energia Warszawa S.A.: 
Pogotowia Ciepłowniczego, 
dwóch Obwodów 
Kubaturowych, Obwodu 
Sieciowego, w budynku przy 
Al. Stanów Zjednoczonych 31 
w Warszawie  

Warszawa, al. Stanów 
Zjednoczonych 31 

Veolia Energia 
Warszawa S.A. ul. 
Puławska 2, 02-566 
Warszawa 

-wewnętrznej instalacja 
wod-kan. i hydrantowej 
-instalacja wentylacji i 
chłodzenia,
-instalacja ogrzewania 

1184m2
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ROK 2017

8

Łódź ul Okólna 57

9

10

11

ROK 2018

12

13

ul. Ustronna 41, Łódź

Budynek magazynowy  z 
częścią socjalno-biurową oraz 
infrastrukturą techniczną 

Marek Piekarski 92-701 
Łódź ul. Kopanka 11

-zewnętrznej instalacji wody, 
-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji bytowej,
-wewnętrznej instalacji wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-instalacji ogrzewania, 
-kotłowni olejowej 
-instalacji wentylacji, 

936m2

Budynek produkcyjno-
magazynowy z częścią 
socjalno-biurową oraz 
infrastrukturą techniczną 

Łódź, ul. Nowy Józefów 
44 

Karina Products 
Processing Karina 
Friedel 62 - 700 Turek, 
Grabieniec 53c 

-zewnętrznej instalacji wody,
-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej,
-zewnętrznej instalacji gazu,
-wewnętrznej instalacji wody 
zimnej ciepłej i cyrkulacji,
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-wewnętrznej instalacji gazu,
-instalacji ogrzewania,
-instalacji wentylacji.

2722m2

Budynek produkcyjno-
usługowy „Centrum 
badawczo-rozwojowego 
zaawansowanych 
proekologicznych rozwiązań 
termochemicznych” z częścią 
socjalno-biurową, 

Dąbrówka Wielka, ul. 
Spółdzielcza

Grzegorz Gula
 95-100 Dąbrówka 
Wielka
 ul. Lipowa 2

-zewnętrznej instalacji wody,
-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej i 
nawadniania terenu, 
-zewnętrznej instalacji gazu,
-wewnętrznej instalacji wody 
zimnej ciepłej i cyrkulacji,
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej,
-wewnętrznej instalacji gazu,
-instalacji ogrzewania,
-instalacji wentylacji,
-sprężonego powietrza

1748m2

Projekt y przebudowy 
budynku produkcyjno-
biurowego w Kutnie przy ul. 
Łąkoszyńskiej 127

Kutno, ul Łąkoszyńska 
127

Centrum Pali sp. Z o.o. 
ul. Łąkoszyńska 127 
99-300 Kutno

-wewnętrznej instalacji wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
-wewnętrznej instalacji 
kanalizacji bytowej,
-instalacji ogrzewania i 
chłodzenia,
-instalacji wentylacji,

267m2

Projekt i budowa 
południowego wylotu z 
Warszawy drogi ekspresowej 
S-7 na odcinku od węzła 
Lotnisko na Południowej 
Obwodnicy Warszawy do 
obwodnicy Grójca – Odcinek 
A od węzła Lotnisko (bez 
węzła) do węzła Lesznowola 
(z węzłem) o długości odcinka 
ok. 6,64 km 

Województwo 
mazowieckie, m. st. 
Warszawa, dzielnica 
Ursynów; powiat 
pruszkowski, gmina 
Raszyn; powiat 
piaseczyński, gmina 
Lesznowola 

Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i 
Autostrad z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wronia 
53, 00-847 Warszawa 
reprezentowany przez 
Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w 
Warszawie, ul. Mińska 
25, 03-808 Warszawa 

- wentylacja
- instalacja z.w.u
- kanalizacja saniarna

930+582+1379m2

Projekt przebudowy budynku 
biurowo-magazynowego przy 
ul. Ustronnej 41 w Łodzi.

Transfer Multisort 
Elektronik Sp z.o.o.  ul. 
Ustronna 41, Łódź

-wewnętrzne instalacje wod-
kan. wraz z instalacją 
hydrantowa i wewnetrznymi 
hydrantami, 
-ogrzewanie,
-chłodzenie,
-wentylację. 

1294m2
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ROK 2019

14

15

16

ul. Ustronna 41, Łódź

17

18

Koncepcja aranżacji wnętrz 
pomieszczeń zarządu na III 
piętrze budynku F-12 w Enea 
Połaniec S.A. 

ul. Zawada 26, 
Połaniec 

ENEA Elektrownia 
Połaniec Spółka 
akcyjna 

- wod-kan wewnętrzny
- ogrzewanie
- wentylacji.

400m2

Projekt przebudowy 
pomieszczeń na cele miejsca 
obsługi klienta w istniejącym 
budynku przy ul. Kolejowej 2 
w Legionowie

ul. Legionów 125, dz. 
nr. 4/18 obręb P8 

Polskie Koleje Państwowe 

S.A. 

Al.Jerozolimskie 142A, 

02-305 Warszawa

- zewnętrzna instalacja 
wody 

2318m2

Projekt przebudowy budynku 
biurowo-magazynowego przy 
ul. Ustronnej 41 w Łodzi.

Transfer Multisort 
Elektronik Sp z.o.o. 
ul. Ustronna 41, Łódź

-wewnętrzne instalacje wod-
kan. wraz z instalacją 
hydrantowa i wewnętrznymi 
hydrantami,
-ogrzewanie,
-chłodzenie,
-wentylację

1250m2

Projekt budowlany aranżacji 
wnętrz w części 
administracyjno – socjalnej

Nowa Wieś 
Wrocławska dz. nr ew.: 
6/18, obręb 16 

EWT Immobilien GmbH 
Sp. z o.o. oddział w 
Polsce 95-010 Stryków, 
Smolice 1L

-dostosowania istniejących 
instalacji wodociągowej, 
kanalizacji i ogrzewania do 
projektowanej aranżacji
wnętrz,
-nowej instalacji wentylacji,
-nowej instalacji chłodzenia
-zewnętrzną instalację kanalizacji 
deszczowej i wód roztopowych.

2892m2

Budowa budynku 
magazynowo-biurowego wraz 
z wiatą

ul. Cegielniana, 95-054 
Ksawerów

Dekorex Zbigniew 
Kierzek
95-200 Pabianice, 
Rydzyny 131/11

-zewnętrzną i wewnętrzną 
instalację wody,
-zewnętrzną i wewnętrzną 
kanalizację sanitarną,
-zewnętrzną kanalizację 
deszczową,
-zewnętrzną i wewnętrzną 
instalację gazu,
-zewnętrzną i wewnętrzną 
instalacje pionowych 
wymienników gruntowych,
-instalację ogrzewania,
-kotłownię gazowej wraz z 
pompą ciepła,
-instalację wentylacji,
-instalację chłodzenia.

4658m2


