BUDYNKI PRZEMYSŁOWE
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Adres Inwestycji

Projekt rozbodowy
zakładu przetwórstwa
jaj

Teresin 12, 97 - 403
Drużbice

Budowa hali
produkcyjnej masła
kakaowego i kakao z
zapleczem socjalnym

99-320 Żychlin, al.
Racławickie 6

Inwestor
ROK 2013
Firma handlowo
usługowa „Suflidowo”
Liliana Suflida, Teresin
12, 97– 403 Drużbice

Union Chocolate sp. z
o.o. Słońsk Dolny 3a,
87-720 Ciechocinek

ROK 2014
Wielobranżowy projekt PIWPOL P｣OCK Sp. z PIWPOL P｣OCK Sp. z
budowlany budynku
o.o., ul. Kutnowska 36, o.o., ul. Kutnowska 36,
uslugowo09-401 Płock
09-401 Płock
produkcyjnego.
Wielobranżowy projekt DPH Piotr
budowlany budynków Lewandowski, Płońsk
magazynowoul. Przemysłowa 26
produkcyjnych.

DPH Piotr
Lewandowski, Płońsk
ul. Przemysłowa 26

Projekt rozbudowy hali Łódź ul. Beskidzka
magazynowej artykułów 123/125
przemysłowych
wyposażenia kuchni i
gastronomii

TOM-GAST Sp.j.
Tomasz i Agnieszka
Woźniak ul. Okienna 5
95-030 Starowa Góra

Przebudowa części
Płock, ul.Łukasiewicza
socjalno-biurowej
46
budynku produkcyjnego
wytwórni folii
Rozbudowa instalacji Centrum Logistycznohydrantowej
Produkcyjno –
Biurowego w Łodzi przy
ul. Zakładowej 90/104
Projekt hali
Płock, ul.Targowa 16
magazynowej z częścią
socjalno-biurową –
wentylacja
Białystok, al. Jana
Projekt prac
Pawła II 92
budowlanych
polegających na
przebudowie
istniejącego budynku
centrum zaopatrzenia
hurtowego Makro Cash
& Carry Białystok, al.
Jana Pawła II 92

Rozbudowa hali
10 produkcyjnej

ul. Radomska 76, 27 200 Starachowice

ROK 2015
Flexpol sp. z o.o. 09411 Płock ul.
Łukasiewicza 46

Projektowane
instalacje

Powierzchnia
użytkowa obiektu

- gazu LPG
2140m2
- wod-kan wewnętrzny
- kotłownia gazowa
- grzewcza i ciepła
technologicznego
- wentylacji
- klimatyzacji
- wentylacja
1253m2

- wod-kan wewnętrzny
- grzewcza
- wentylacji
- osuszania
- chłodzenia
- hydrantowa
- przyłącza wod-kan.
- grzewcza
- wentylacji
- wod-kan wewnętrzny
- węzeł cieplny
- hydrantówka
- grzewcza

- wentylacja
- chłodzenie

890m2

- Hala 1: 1320m2
- Hala 2: 748m2
- Hala 3: 748m2

1158m2

1125m2

CERI International Sp. - hydrantowa
z o.o., ul. Traktorowa
148/158 91-204 Łódź

3740 m2

Trans-sprzęt Mariusz
Owsik, 09-411 Płock,
ul. Kazimierza
Wielkiego 11/12
Makro cash & carry
Polska s.a. 02-183
Warszawa al.
Krakowska 61

535m2

- wentylacja

-zewnętrznej instalacji 2053m2
kanalizacji.
-wewnętrznej instalacji
wody ciepłej i zimnej
użytkowej,
-instalacji tryskaczy,
-wewnętrznej
kanalizacji,
-instalacji c.o.,
-wentylacji,
-chłodzenia,
-sprężono powietrza.

ROK 2016
Envo Sp.z.o.o. ul.
-oleju opałowego
Radomska 76; 27 - 200
Starachowice
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Projekt przebudowy
Warszawa, ul.
części budynku Polskiej Domaniewska 37D
Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A.
Polegającej na
wykonaniu robót
11 budowlanych
umożliwiających
zmianę sposobu
użytkowania budynku z
produkcyjnego na
biurowy
Hala montażowoprodukcyjna z częścią
socjalną oraz
towarzyszącą
infrastrukturą
techniczną

Lutomiersk ul.
Szadkowska 9,

Polska Wytwórnia
- chłodzenie
Papierów
Wartościowych s.a. 02672 Warszawa,
ul.Domaniewska 37D

Przedsiębiorstwo
KONSPORT
Mieczysław Majewski
Dobków 1, 98-105
Wodzierady

12

Rozbudowa Zakładu
Przemysłu
Cukierniczego
"OTMUCHÓW" S.A., o
dwie hale magazynowe
ze spedycją i częścią
13 socjalno-bytową, część
produkcyjną, oraz o
budynek biurowy z
częścią gospodarczą,
przewidziane do
realizacji w sześciu
etapach
Zmiany sposobu
użytkowania budynku
firmy Oriflame w
Warszawie przy ul.
Bohaterów Warszawy
2.

Nysa, ul. Nowowiejska Zakłady Przemysłu
20,
Cukierniczego
"Otmuchów" S.A., ul..
Nyska 21, 48-385
Otmuchów

ul. Bohaterów
Warszawy 2,
Warszawa

Oriflame Products
Poland sp. z o.o. Ul.
Bohaterów Warszawy 2
02-495 Warszawa

401m2

-zewnętrznej instalacji 1434m2
wody,
-zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrznej instalacji
gazu wraz z
podziemnym
zbiornikiem gazu,
-wewnętrzna instalacja
wody zimnej ciepłej i
cyrkulacji,
-wewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej,
-instalacja ogrzewania,
-instalacja wentylacji,
-zewnętrzny wod-kan., 4962m2
-wewnętrzny wod-kan.,
-gaz,
-c.o.,
-kotłownia gazowa

- zewnętrznej instalacji 1339m2
wody użytkowej,
- zewnętrznej
kanalizacji deszczowej,
- zewnętrznej instalacji
gazu GZ50,
- wewnętrznej instalacji
wody zimnej ciepłej i
cyrkulacji,
14
- wewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i
technologicznej.
- wewnętrzna instalacja
gazu GZ50,
- instalacja c.o. i wody
lodowej
- wentylacji,
- kotłowni gazowej
Projekt remontu i
Karsznice, ul. Kolejowa PKP CARGOTABOR - wod-kan
2029m2
termomodernizacji hali 6, 98-220 Zduńska
Sp. z o.o. z siedzibą w - sprężone powietrze
napraw nr 1 i 2 wraz z Wola
Warszawie, ul.
zabudową zbiorników
Grójecka 17, 02-021
bezodpływowych i
Warszawa
15
infrastrukturą
techniczną, budową
suwnicy i modernizacją
istniejącej linii
technologicznej
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Budowa budynku
warsztatowego oraz
budynku
gospodarczego dla
nowej stacji obsługi i
16
remontów sprzętu
budowlanego,
rolniczego i środków
transportu

Wola Żytowska 2, 95200 Pabianice

Zakład montażu
Skarbimierz Osiedle
kompaktowych
modułów do
wytwarzania energii
elektrycznej z biomasy

17

Projekt zmiany sposobu Warszawa ul.
ogrzewania hali
Gierdziejewskiego 5
18 magazynowej oraz kotłowni hala 272A
olejowej

Maria, Dorota i
Jarosław Szczepaniak
Wola Żytowska 2, 95200 Pabianice

- wewnętrznej instalacji 229m2
wod-kan.,
- instalacji grzewczej,
- instalacji wentylacji
-zewnętrzą instalacje
wody,
- zewnętrzną instalacje
kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem
bezodpływowym,

ROK 2017
CAD - MECH Sp. z o.o. -zewnętrznej instalacji 2037m2
ul. Wałbrzyska 26 52- wody,
314 Wrocław
-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 i
chłodzenia
-instalacji wentylacji,
-sprężonego powietrza
Daisy ART sp. z o.o. ul. - c.o.
1169m2
Tomaszewicza 2 lok. 27 - kotłownia
94-048 Łódź

ROK 2018
ENTALPIA Europe Sp. - instalacja wody
z o.o.
- kanalizacji sanitarnej
Al. Jerozolimskie 65/79, - gazu
00-697 Warszawa
- hydranowa,
tryskaczowa
- ogrzewania
- wentylacja
Projekt budynku
ul. Rokicińska 282/284, BDS Budownictwo sp. z -Wentylacja,
garażowoŁódź
o.o. ul. Gen. J.
-wod.-kan.,
magazynowego wraz z
Dąbrowskiego 17a 93- -c.o
zewnętrzną instalacją
177 Łódź
elektryczną i wodno20
kanalizacyjną oraz
utwardzeniem terenu
na nieruchomości przy
ul. Rokicińskiej 282/284
w Łodzi
-zewnętrzną i
Budynek produkcyjno- Łódź ul. Ekonomiczna DREXIA Tomasz
magazynowy wraz z
Wojtasik 93 - 482 Łódź, wewnętrzną instalację
wod-kan.
ul. Regatowa 19a
infrastrukturą
-zewnętrzną i
techniczną,
21 urządzeniami
wewnętrzną instalację
budowlanymi oraz
gazu,
dwoma zjazdami
-ogrzewania,
-wentylacji,
-kotłowni na gaz.
Koncepcja budowlana Pieńki k. Strykowa
dla adaptacji hali
magazynowej Gamma
19 D w miejscowości
Pieńki k. Strykowa
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Budynek produkcyjno- Piotrków Trybunalski ul. PPHU ARTFOL Joanna - zewnętrznej instalacji
magazynowy z częścią Gliniana 10 G
Mękarska 97 - 300 Piotrków wody,
Trybunalski, ul. Oddzielna 14 - zewnętrznej instalacji
socjalną (wraz z
urządzeniami
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrznej instalacji
budowlanymi oraz
infrastrukturą
kanalizacji deszczowej,
- zewnętrznej instalacji
techniczną) oraz
gazu,
budynek biurowy
- wewnętrznej instalacji
wody zimnej ciepłej i
cyrkulacji,
- wewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,
- wewnętrznej instalacji
gazu,
- instalacji ogrzewania,
- instalacji wentylacji,
- sprężonego powietrza.
Hala produkcyjna –
Orzesze, ulica
Novatech Polska Sp. z -zewnętrzną i
przygotowania
Fabryczna 1
o.o.ul. Fabryczna 1 43 - wewnętrzną instalację
wod-kan.
produkcji
180 Orzesze
-zewnętrzną i
wewnętrzną instalację
sprężonego powietrza,
-ogrzewania,
-wentylacji,
-kotłowni na zrębki.
BIMERG Sp. z o.o., ul. - przyłącze kanalizacji
Przebudowa i zmiana ul. Kolejowa 21 ,
Jana Samsonowicza
sposobu użytkowania Gostynin
sanitarnej
18, 27-400 Ostrowiec - przyłącze
części budynku
produkcyjnego na
Świętokrzyski Zakład w wodociągowe
część sanitarnoGostyninie, ul. Kolejowa - wentylacja
socjalną wraz z
21 , 09-500 Gostynin
wykonaniem instalacji
doziemnej kanalizacji
sanitarnej
Rozbudowa,
ul. Brzozowa 1, 09-500 Staropolska Masarnia -zewnetrzną instalacje
nadbudowa i
Gostynin
Sp. z o.o. ul. Brzozowa wod-kan.
przebudowa budynku
1, 09-500 Gostynin
-wewnerzną instalacje
masarni
wod-kna.
-ogrzewanie wraz z
przebudową źródła
ciepła,
-wentylacje.
Stacja paliw płynnych i ul. Arkuszowa,
LPG z myjnią
Warszawa
samochodową ręczną i
automatyczną

BP Europa SE Oddział
w Polsce ul.
Jasnogórska 1 31-358
Kraków

Stacja paliw płynnych i al. Solidarności,
LPG z automatyczną
Warszawa
myjnią samochodową

BP Europa SE Oddział
w Polsce ul.
Jasnogórska 1 31-358
Kraków

Stacja paliwa płynnych Warszawa, ul.
z myjnią automatyczną i Branickiego róg
4-stanowiskową myjnią Zdrowej
ręczną

BP Europa SE Oddział
w Polsce ul.
Jasnogórska 1 31-358
Kraków
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- instalacji
wodociągowych,
- instalacji kanalizacji
technologicznej,
- kanalizacja sanitarna
- wewnętrzny wod-kan
- ogrzewanie
- chłodzenie
- wentylacja
- zewnętrzne instalacje
wod-kan.i gazu
- wewnętrzne instalacjie
wod-kan
- zewnętrzne instalacje
sanitarne
- ogrzewanie
- chłodzenie
- wentylacja
- ogrzewanie
- wentylacja
- wod-kan

1582m2

3205m2

223m2

1911m2
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Projekt Centrum
magazynowologistyczne –
spedycyjne

Projekt przebudowy
budynku pompowni i
30
zbiornika
p.poż.
Projekt lakierni w
istniejącym budynku
magaznowo31
produkcyjnym

Natolin/Tłuste, gm.
Grodzisk Mazowiecki
dz. Nr 13/11; 14/15;
121/5; 18/1; 93/2; 5/1;
13/5; 14/8; 15/8; 4/1;
3/1; 6/1; 7/4; 8/6; 9/6;
2/1; 10/6; 102/2; 87/2;
96/2; 84/2;78/5; 90/2;
81/4; 12/5; 11/5; 5/3
05-825 Grodzisk
Mazowiecki ul.
Graniczna 49
87-800 Włocławek ul.
Duninowska 9

Budowa hali sortowni
przesyłek kurierskich z
częścią socjalnobiurową, wiatą
składową, wiatą na
rowery, wiatą
śmietnikową,
naziemnym zbiornikiem
na wodę do celów
32 pożarowych,
wewnętrznym układem
komunikacyjnym,
placami manewrowymi,
miejscami postojowymi
dla samochodów
osobowych i
ciężarowych oraz
niezbędną
infrastrukturą
techniczną.
Projekt archiwum
Kaźmierzów 100, 59KGHM Polska Miedź
101 Polkowice
S.A. Oddział Zakłady
Górnicze "PolkowiceSieroszowice"

33

Budowa instalacji
ul. Kolejowa 21 ,
kanalizacji deszczowej Gostynin
wraz ze zbiornikiem na
34 wody deszczowe.

Goodman Andromeda
Logistics (Poland) Sp. z
o.o. 00-120 Warszawa,
ul. Złota 59

26461m2
- wewnętrzną i
zewnętrzną instalacje
gazu
- wewnętrzne instalacje
wod-kan,
- ogrzewanie,
- wentylację.

Rabugino Sp. z o.o. 05825 Grodzisk
Mazowiecki ul.
Graniczna 49
Akzo Nobel Car
Refinishes Polska
Spółką z o.o., 02-255
Warszawie ul.
Krakowiaków 48

- wod-kan
- ogrzewanie
- wentylacja
grawitacyjna
- wentylacja
- ogrzewanie
- wod-kan

ROK 2019
RNG CORP 7 Spółka z
o.o. ul. Wrzeciono
54A/24, 01-956
Warszawa

KGHM Polska Miedź
S.A., ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin

113m2

199m2

-wewnętrzną i
3551m2
zewnętrzną instalacje
gazu
-wewnętrzne instalacje
wod-kan.
-ogrzewanie
-chłodzenie
-wentylację

932m2
-przyłącze wody,
-przyłącze kanalizacji
sanitarnej i zewnętrzną
instalację kanalizacji
sanitarnej,
-przyłącze kanalizacji
deszczowej i
zewnętrzną instalację
kanalizacji deszczowej,
-przyłącze instalacji
cieplnej,
-wewnętrzną instalację
wod.-kan,
-instalację ogrzewania,
-instalację chłodzenia,
-instalację wentylacji,
-węzeł cieplny.
BIMERG Sp. z o.o., ul. -zewnętrzną instalację brak
Jana Samsonowicza
kanalizacji deszczowej
18, 27-400 Ostrowiec z odparowującym
Świętokrzyski Zakład w zbiornikiem na wody
Gostyninie, ul. Kolejowa deszczowe o poj.
21 , 09-500 Gostynin
1032m3.
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35

Budowa myjni
bezdotykowej wraz z
niezbędną
infrastrukturą i
urządzeniami

Projekt sieci
36 wodociągowej wraz z
hydrantami
Stacja paliw płynnych z
myjnią automatyczną i
37
4-stanowiskową myjnią
ręczną.
Adaptacja
Pomieszczeń
Galwanizerni na
potrzeby nowej
Technologii, Instytut
38 Tele- i Radiotechniczny
- Etap II

Blizne Łaszczyńskiego, Auto-Fix Serafin Spółka -zewnętrzną instalacje brak
ul. Warszawska 2
jawna, ul. Aleja Krakowska wody,
11, 02-183 Warszawa
-zewnętrzną instalację
kanalizacji sanitarnej,
-zewnętrzną instalację
cyrkulacji,
-zewnętrzną instalację
kanalizacji
technologicznej,
-zewnętrzną instalację
kanalizacji deszczowej
Teresin 12 97-403
GPR Suflidowo Sp. z - sieci wodociągowej z brak
Drużbice
o.o. Teresin 12, 97-403 hydrantami
Drużbice
Warszawa, ul.
BP Europa SE Oddział - wentylacja
320m2
Branickiego róg
w Polsce ul.
- chłodzenie
Zdrowej
Jasnogórska 1 31-358
Kraków
- wewnętrzną instalację 319m2
ul. Ratuszowa 11, 03- Instytut Tele- i
Radiotechniczny
wody zimnej, cwu,
450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11, 03- cyrkulacji oraz wody
demineralizowanej,
450 Warszawa
- wewnętrzną instalację
kanalizacji
technologicznej,
- c.o. i wody lodowej,
- wentylacji,
- sprężonego powietrza.

Adaptacja
ul. Ratuszowa 11, 03Pomieszczeń
450 Warszawa
Laboratoryjnych na
potrzeby nowej
Technologii, Instytut
39 Tele- i Radiotechniczny
- Etap III

Instytut Tele- i
Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03450 Warszawa
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- wewnętrzną instalację 4190m2
wody zimnej, cwu,
cyrkulacji oraz wody
demineralizowanej,
- wewnętrzną instalację
kanalizacji
technologicznej,
- c.o. i wody lodowej,
- wentylacji,
- sprężonego powietrza.

