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CoBouw Polska – generalny wykonawca 
obiektów przemysłowych

CoBouw Polska - general contractor  
of industrial facilities

Jesteśmy polsko-holenderską firmą budowlaną specjalizującą się w projektowaniu i generalnym wykonawstwie hal  
z nowoczesnymi budynkami biurowymi.
Budujemy na terenie całej Polski hale produkcyjne, magazynowe, logistyczne, hale handlowe, sortownie i mroźnie.  
Nie działamy według gotowego schematu, do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie, łącząc potrzeby naszych 
Klientów z atrakcyjną architekturą, co zostało docenione licznymi nagrodami. 
Nasze portfolio obejmuje realizacje zarówno dla polskich jak i zagranicznych firm. Przez 20 lat współpracy z naszymi 
Inwestorami, do 2022 roku, wybudowaliśmy ponad 300 hal o łącznej powierzchni ponad 2.000.000 m2.

We are a Polish-Dutch construction company specializing in the design and general contracting of industrial facilities 
with modern office buildings.
We build production plants, warehouses, logistic and commercial facilities, sorting plants and freezers all over Poland. 
We do not operate according to a predefined scheme and we approach each facility individually, combining the needs 
of our clients with attractive architecture, which has been appreciated by numerous awards.
Our portfolio includes developments for both Polish and foreign companies. During 20 years of our cooperation, 
until 2022, we have built more than 300 industrial facilities with a total area of over 2.000.000 m2.

Siedziba CoBouw Polska / CoBouw Polska office
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LOKALIZACJA: Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
LOCATION: Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 12.300 m2 (hala: 11.800 m2; część wystawienniczo-biurowa: 500 m2)
AREA: 12.300 m2 (warehouse: 11.800 m2; showroom and office part: 500 m2)

ROK BUDOWY: w trakcie budowy - rok 2022 
YEAR: under construction - year 2022

OPIS: hala magazynowa z częścią wystawienniczo-biurową dla projektanta i producenta 
nowoczesnych mebli łazienkowych 
DESCRIPTION: warehouse facility with a showroom and an office part for a designer  
and manufacturer of modern bathroom furniture

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe i płatwie gorącowalcowane;  
część wystawinniczo-biurowa: konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins and hot-rolled purlins;  
showroom and office part: reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część wystawienniczo-biurowa: płyty kompozytowe 
WALL COVERING: sandwich panels; showroom and office part: composite panels

Sanibell  
Holding BV
holenderski inwestor - projektant i producent mebli łazienkowych
Dutch client - designer and manufacturer of bathroom furniture
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LOKALIZACJA: Malanów, woj. wielkopolskie
LOCATION: Malanów, Wielkopolskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 49.500 m2 
hale: 7.000m2, 3.700m2, 11.300 m2, 6.000 m2, 8.000 m2, 2.000 m2,  
dwukondygnacyjna hala 2x 5.000 m2; budynek biurowy: 1.500 m2

AREA: Total 49.500 m2  
production-warehouse facilities: 7.000 m2, 3.700 m2, 11.300 m2, 6.000 m2, 8.000 m2, 2.000 m2,  
two-storey facility 2x 5.000 m2; office building: 1.500 m2

ROK BUDOWY: 7 obiektów przemysłowych z budynkiem biurowym w latach 2013 - 2021 
YEAR: 7 industrial facilities with an office building in years 2013 - 2021

OPIS: kompleks hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem 
biurowym dla producenta materacy i mebli ogrodowych 
DESCRIPTION: complex of production-warehouse facilities with a social-office part and an office  
building for manufacturer of garden furniture and mattresses

PROJEKT: projekty budowlane konstrukcji hal; pełnobranżowy projekt budynku biurowego  
wraz z projektem aranżacji wnętrz  
DESIGN: structural designs of facilities; complex design of an office building including 
interior design 

ZAKRES PRAC: wykonanie hal; generalne wykonawstwo budynku biurowego 
SCOPE OF WORK: construction of facilities; general contracting of an office building 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; słupy żelbetowe / profile 
zimnogięte; słupy i belki żelbetowe / rygle blachownicowe i płatwie kratowe; budynek biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; reinforced concrete columns / 
cold-formed profiles; reinforced concrete columns and beams / plate-girder girts and truss purlins; 
office building: reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: kasetony elewacyjne i spieki kwarcowe 
WALL COVERING: sandwich panels; office building: facade cassettes and sintered quartz

Sun Garden  
Polska
niemiecki inwestor – producent mebli ogrodowych i materacy
German client – manufacturer of garden furniture and mattresses
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Sun Garden  
Polska
niemiecki inwestor – producent mebli ogrodowych i materacy
German client – manufacturer of garden furniture and mattresses
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Sun Garden  
Polska
niemiecki inwestor – producent mebli ogrodowych i materacy
German client – manufacturer of garden furniture and mattresses
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Indeka  
Logistic City
polski inwestor – branża logistyczna
Polish client – logistics industry

LOKALIZACJA: Płaszewko, woj. pomorskie, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Płaszewko, Pomorskie Voivodeship, Słupsk Special Economic Zone 

POWIERZCHNIA: Łącznie 38.000 m2

hale: 12.000m2, 12.000m2, 8.000 m2, 6.000 m2

AREA: Total 38.000 m2

logistics facilities: 12.000 m2, 12.000 m2, 8.000 m2, 6.000 m2

ROK BUDOWY: 4 obiekty przemysłowe w latach 2019 - 2022 
YEAR: 4 industrial facilities in years 2019 - 2022

OPIS: hale logistyczne dla firmy z branży transportowo-spedycyjnej 
DESCRIPTION: logistics facilities for a transport and forwarding company

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte;  
słupy żelbetowe / dźwigary kratowe / profile zimnogięte 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles;  
reinforced concrete columns / truss girders / cold-formed profiles 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels
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Indeka  
Logistic City
polski inwestor – branża logistyczna
Polish client – logistics industry
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LOKALIZACJA: Gręzówka Kolonia, woj. lubelskie
LOCATION: Gręzówka Kolonia, Lubelskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 8.800 m2 (hala: 7.500 m2; budynek biurowy: 1.300 m2)
AREA: 8.800 m2 (production-warehouse facility: 7.500 m 2; office building: 1.300 m 2)

ROK BUDOWY: 2015 
YEAR: 2015

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem biurowym dla 
producenta umeblowania i obrandowania sklepów; 
obiekt jest laureatem konkursu „O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję budowlaną  
w kategorii obiekt przemysłowy
DESCRIPTION: production and storage facility with a social-office part and an office building for  
a manufacturer of shop furniture and branding;  
the facility won the „Crystal Brick” award for the best construction investment in the 
industrial facility category

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek biurowy: konstrukcja 
żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; office building: reinforced 
concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: panele elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels, office building: facade panels 

Vivenge
polski inwestor – producent umeblowania sklepów  
i obrandowania
Polish client – manufacturer of shop furniture  
and branding



23



24

Vivenge
polski inwestor – producent umeblowania sklepów  
i obrandowania
Polish client – manufacturer of shop furniture  
and branding
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EWT Immobilien 
GmbH

LOKALIZACJA: Komorniki, woj. wielkopolskie
LOCATION: Komorniki, Wielkopolskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 2.200 m2 (hala: 1.700 m2; budynek biurowy: 500 m2) 

AREA: 2.200 m2 (auto service center: 1.700 m2; office building: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2020 
YEAR: 2020

OPIS: hala serwisowa pojazdów ciężarowych z magazynem części zamiennych, biurem sprzedaży  
i budynkiem socjalno-biurowym dla partnera firmy Mercedes Benz i jedynego w Polsce dystrybutora 
naczep i rozwiązań transportowych marki Schmitz Cargobull 
DESCRIPTION: truck service center with a spare parts warehouse, a sales office and a social-office 
building for a Mercedes Benz partner and the only distributor of Schmitz Cargobull semi-trailers 
and transport solutions in Poland

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek biurowy: konstrukcja 
żelbetowa  
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

austriacki inwestor - dealer rozwiązań transportowych Schmitz Cargobull AG 
Austrian client – dealer of Schmitz Cargobull AG transport solutions
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EWT Immobilien 
GmbH
austriacki inwestor - dealer rozwiązań transportowych Schmitz Cargobull AG 
Austrian client – dealer of Schmitz Cargobull AG transport solutions
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MebloSoft

LOKALIZACJA: Krapkowice, woj. opolskie
LOCATION: Krapkowice, Opolskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 18.000 m2

hale: 7.300 m2, 9.800 m2; budynek biurowy: 900 m2

AREA: Total 18.000 m2 
production-warehouse facilities: 7.300 m2, 9.800 m2; social-office building: 900 m2

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe z budynkiem socjalno-biurowym w latach 2016 - 2018 
YEAR: 2 industrial facilities with a social-office building in years 2016 - 2018

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem socjalno-biurowym 
dla producenta mebli tapicerowanych 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part and a social-office building  
for a manufacturer of upholstered furniture

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; office building: reinforced 
concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: panele elewacyjne laminowane / 
płyty elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: laminated facade panels / facade panels

polski inwestor - producent mebli tapicerowanych 
Polish client - manufacturer of upholstered furniture 
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MebloSoft
polski inwestor - producent mebli tapicerowanych 
Polish client - manufacturer of upholstered furniture 
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Mardom Pro

LOKALIZACJA: Lipniki Stare, woj. mazowieckie 
LOCATION: Lipniki Stare, Mazowieckie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 26.700 m2

hale: 3.500 m2, 3.000 m2, 20.200 m2

AREA: Total 26.700 m2

production-warehouse facilities: 3.500 m2, 3.000 m2, 20.200 m2

ROK BUDOWY: 3 obiekty przemysłowe w latach 2010 - 2020 
YEAR: 3 industrial facilities in years 2010 - 2020

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową dla producenta karniszy 
drewnianych i mebli z drewna litego 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part for a manufacturer  
of wooden curtain rods and solid wood furniture

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte / ramy z dźwigarem 
kratowym 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles / truss girders frames 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor – producent karniszy drewnianych 
Polish client – manufacturer of wooden curtain rods 
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Kentaur  
Production

LOKALIZACJA: Łobez, woj. zachodniopomorskie, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Łobez, Zachodniopomorskie Voivodeship, Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: 6.700 m2 (hala: 6.100 m2; budynek biurowy: 600 m2)
AREA: 6.700 m2 (production-warehouse facility: 6.100 m2; office building 600 m2)

ROK BUDOWY: 2019
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem socjalno-biurowym  
dla producenta odzieży ochronnej i roboczej 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part and a social-office building  
for a manufacturer of workwear and protective clothing

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte / płatwie kratowe;  
budynek biurowy: konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles / truss purlins; office building:  
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: elewacja frontu z cegły klinkierowej
WALL COVERING: sandwich panels; office building: facade at the front entrance made of  
clinker brick

duński inwestor - producent odzieży ochronnej i roboczej 
Denmark client - manufacturer of workwear and protective clothing 
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Liedmann 

LOKALIZACJA: Krzeczów, woj. łódzkie 
LOCATION: Krzeczów, Łódź Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 14.700 m2

hale: 7.000 m2, 7.000 m2; wiata: 300 m2; budynek biurowy: 400 m2

AREA: Total 14.700 m2

production-warehouse facilities: 7.000 m2; 7.000 m2; shed: 300 m2; office building: 400 m2

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe z budynkiem biurowym w latach w latach 2018 - 2022 
YEAR: 2 industrial facilities with an office building in years 2018 - 2022

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową, wiatą oraz budynkiem biurowym  
dla producenta nawozów wapniowych 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part, a shed and an office building  
for a calcium fertilizers producer

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; ramy blachownicowe / płatwie 
zimnogięte: ramy z dźwigarem kratowym / płatwie zimnogięte, dźwigary kratowe; budynek  
biurowy: konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles, plate-girder frames / cold-formed 
purlins: truss girder frames / cold-formed purlins, truss girders; office building: reinforced concrete 
structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: kasetony elewacyjne i płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels; office building: facade cassettes and sandwich panels

polski inwestor – producent nawozów mineralnych 
Polish client – manufacturer of mineral fertilizers  
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Liedmann 
polski inwestor – producent nawozów mineralnych 
Polish client – manufacturer of mineral fertilizers 
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Gorbi 

LOKALIZACJA: Lublin, woj. lubelskie, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec 
LOCATION: Lublin, Lubelskie Voivodeship, Euro-Park Mielec Special Economic Zone 

POWIERZCHNIA: 3.000 m2 (hala: 2.400 m2; budynek biurowy: 600 m2)
AREA: Total 3.000 m2 (production-warehouse facility: 2.400 m2; office building: 600 m2)

ROK BUDOWY: 2019 
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta zadaszeń, 
osłon tarasów i ogrodów; obiekt jest finalistą konkursu „Architektura Stref ARP” oraz 
zdobywcą I miejsca w konkursie „O Kryształową Cegłę” 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer of 
roofs, terrace and garden covers; the facility was a finalist of the „Architecture of ARP Zones” 
competition and the winner of the 1st place in the „Crystal Brick” competition

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek biurowy: konstrukcja 
żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: panele elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; office building: facade panels

polski inwestor - producent zadaszeń, osłon tarasów 
i ogrodów 
Polish client - manufacturer of roofs, terrace and 
garden covers
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Gorbi 
polski inwestor - producent zadaszeń, osłon tarasów 
i ogrodów 
Polish client - manufacturer of roofs, terrace and 
garden covers
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Meblomaster

LOKALIZACJA: Węgrów, woj. mazowieckie
LOCATION: Węgrów, Mazowieckie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: Łącznie 24.700 m2 
hale: 4.500 m2, 2.200 m2, 4.000 m2, 4.700 m2, 5.800 m2, 3.500 m2

AREA: Total 24.700 m2

production-warehouse facilities: 4.500 m2, 2.200 m2, 4.000 m2, 4.700 m2, 5.800 m2, 3.500 m2

ROK BUDOWY: 6 obiektów przemysłowych w latach 2012 - 2021
YEAR: 6 industrial facilities in years 2012 - 2021

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową dla producenta mebli
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part for a manufacturer  
of furniture

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie zimnogięte: ramy z dźwigarem kratowym / 
płatwie zimnogięte; słupy żelbetowe / dźwigary kratowe / płatwie kratowe 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; plate-girder frames / cold-formed 
purlins: truss girder frames; cold-formed purlins; reinforced concrete columns / truss girders / truss 
purlins 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor - producent mebli 
Polish client - manufacturer of furniture 
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Dreampen 

LOKALIZACJA: Zielona Góra, woj. lubuskie 
LOCATION: Zielona Góra, Lubuskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 1.900 m2 (hala: 1.300 m2; budynek biurowy: 600 m2)
AREA: 1.900 m2 (production-warehouse facility: 1.300 m2; office building: 600 m2)

ROK BUDOWY: 2019 
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną i budynkiem biurowym  
dla producenta długopisów 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social part and an office building  
for a manufacturer of promotional pens

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek biurowy: konstrukcja 
żelbetowa  
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek biurowy: spieki kwarcowe / panele elewacyjne 
laminowane 
WALL COVERING: sandwich panels; office building: sintered quartz / laminated facade panels

polski inwestor - producent długopisów reklamowych 
Polish client - manufacturer of promotional pens
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Dreampen 
polski inwestor - producent długopisów reklamowych 
Polish client - manufacturer of promotional pens
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AdamS 

LOKALIZACJA: Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie 
LOCATION: Mrągowo, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 23.000 m2 
hale: 16.000 m2, 1.600 m2, 1.200 m2; wiaty: 1.000 m2, 3.200 m2

AREA: Total 23.000 m2

production-warehouse facilities: 16.000 m2, 1.600 m2, 1.200 m2; sheds: 1.000 m2, 3.200 m2

ROK BUDOWY: 2 kompleksy hal w latach 2014 - 2021 
YEAR: 2 industrial complexes in years 2014 - 2021

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z wiatami dla producenta okien PVC, drzwi i stolarki 
aluminiowej 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a sheds for a manufacturer of PVC windows, 
doors and aluminum joinery

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany hal i budynku biurowego do uzyskania pozwolenia 
na budowę  
DESIGN: building permit design for production-warehouse facilities and office building 

ZAKRES PRAC: kompleksowe wykonanie hal stalowych i wiat 
SCOPE OF WORK: general contracting of production-warehouse facilities with sheds

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; ramy blachownicowe / profile 
zimnogięte 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; plate-girder frames / 
cold-formed profiles 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor - producent okien i drzwi  
Polish client - manufacturer of windows and doors 
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AdamS 
polski inwestor - producent okien i drzwi  
Polish client - manufacturer of windows and doors 
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SDE

LOKALIZACJA: Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Kostrzyn nad Odrą, Lubuskie Voivodeship, Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone 

POWIERZCHNIA: Łącznie 10.600 m2 (hala: 9.200 m2; budynek socjalno-biurowy: 1.400 m2)
AREA: Total 10.600 m2 (production-warehouse facility: 9.200 m2; social-office building: 1.400 m2) 

ROK BUDOWY: 2018 
YEAR: 2018

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z wieżą technologiczną o wysokości 25 m oraz budynkiem 
socjalno-biurowym dla producenta przewodów i kabli 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a 25 m high process tower and a social-office 
building for a manufacturer of cables and wires

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja stalowo-żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: steel 
and reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe
WALL COVERING: sandwich panels

koreański inwestor – producent przewodów i kabli  
Korean client – manufacturer of wires and cables
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Sirmax Polska

LOKALIZACJA: Kutno, woj. łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Kutno, Łódź Voivodeship, Lodz Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: Łącznie 12.700 m2 (hala: 11.700 m2; budynek socjalno-biurowy: 1.000 m2) 
AREA: Total 12.700 m2 (production plant with warehouse: 11.700 m2, social-office building: 1.000 m2) 

ROK BUDOWY: 2019
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta tworzyw 
sztucznych 
DESCRIPTION: production plant with a warehouse and a social-office building for a manufacturer  
of plastics

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; office building: reinforced concrete 
structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: sinus facade sheet 

włoski inwestor – producent tworzyw sztucznych 
Italian client – manufacturer of plastics
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Lüttgens Polska 

LOKALIZACJA: Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna
LOCATION: Kurzętnik, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, Warmia-Mazury Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: Łącznie 5.500 m2 (hala: 4.700 m2; budynek socjalno-biurowy: 800 m2)
AREA: Total 5.500 m2 (production-warehouse facility: 4.700 m2; social-office building: 800 m2)

ROK BUDOWY: 2016
YEAR: 2016

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta elementów  
z tworzyw sztucznych
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer  
of plastics

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: facade cassettes

niemiecki inwestor - producent elementów z tworzyw sztucznych 
German client - manufacturer of plastic
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Hurtap SA

LOKALIZACJA: Głogów, woj. dolnośląskie 
LOCATION: Głogów, Dolnośląskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: Łącznie: 5.100 m2 (hala: 4.500 m2; budynek socjalno-biurowy: 600 m2) 
AREA: Total: 5.100 m2 (warehouse: 4.500 m2; social-office building: 600 m2)

ROK BUDOWY: 2013 
YEAR: 2013

OPIS: hala magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla dystrybutora produktów leczniczych  
i materiałów medycznych 
DESCRIPTION: warehouse with a social-office building for a distributor of medicinal products  
and medical materials

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; social-office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne / blacha 
elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: facade cassettes / sinus facade sheet 

polski inwestor - hurtownia farmaceutyczna 
Polish client - pharmaceutical wholesaler
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Hurtap SA
polski inwestor - hurtownia farmaceutyczna 
Polish client - pharmaceutical wholesaler
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Hurtap SA 
druga realizacja 

LOKALIZACJA: Łęczyca, woj. łódzkie 
LOCATION: Łęczyca, Łódź Voivodeship

POWIERZCHNIA: 2.800 m2  
AREA: 2.800 m2 

ROK BUDOWY: 2017
YEAR: 2017

OPIS: hala magazynowa z częścią socjalno-biurową dla dystrybutora produktów leczniczych  
i materiałów medycznych 
DESCRIPTION: warehouse with a social-office building for a distributor of medicinal products  
and medical materials

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: reinforce 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: sinus facade sheet

Hurtap SA

polski inwestor - hurtownia farmaceutyczna 
Polish client - pharmaceutical wholesaler
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Favorite Gifts  
Print Europe

LOKALIZACJA: Bolesławiec, woj. dolnośląskie,  
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
LOCATION: Bolesławiec, Dolnośląskie Voivodeship,  
Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”

POWIERZCHNIA: 3.300 m2 (hala: 2.500 m2; budynek socjalno-biurowy: 800 m2) 
AREA: 3.300 m2 (production-warehouse facility: 2.500 m2; social-office building: 800 m2)

ROK BUDOWY: 2017 
YEAR: 2017 

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla specjalisty w nadrukach 
na artykułach reklamowych i promocyjnych
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a company 
specialising in printing on advertising and promotional items

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy z dźwigarem kratowym / płatwie zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
kontrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; social-office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: płyty warstwowe / blacha 
elewacyjna sinus / żaluzje przeciwsłoneczne zewnętrzne
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: sandwich panels / sinus facade sheet / 
external sun blinds

holenderski inwestor - nadruk na produktach reklamowych 
Dutch client - printing on advertising items
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Viscon  
Group Poland

LOKALIZACJA: Płaszewko, woj. pomorskie, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Płaszewko, Pomorskie Voivodeship, Słupsk Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: Łącznie 7.800 m2 
hala: 3.500 m2, 3.500 m2; część socjalno-biurowa: 800 m2 
AREA: Total 7.800 m2 

production-warehouse facilities: 3.500 m2, 3.500 m2; social-office part: 800 m2 

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe w latach 2018 - 2020
YEAR: 2 industrial facilities in years 2018 - 2020

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową dla producenta linii 
technologicznych i zautomatyzowanych rozwiązań dla przemysłu
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part for a manufacturer  
of automation systems for industry

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: reinforced 
concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: facade cassettes

holenderski inwestor – producent systemów automatyzacji dla przemysłu 
Dutch client – manufacturer of automation systems for industry
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Viscon  
Group Poland
holenderski inwestor – producent systemów automatyzacji dla przemysłu 
Dutch client – manufacturer of automation systems for industry
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Olsza  
Olbrysz

LOKALIZACJA: Kolonia Lesznowola, woj. mazowieckie 
LOCATION: Kolonia Lesznowola, Mazowieckie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 3.850 m2 (hala: 3.000 m2; część socjalno-biurowa: 850 m2) 
AREA: 3.850 m2 (production-warehouse facility: 3.000 m2; social-office part: 850 m2) 

ROK BUDOWY: 2019 
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową oraz warsztatem cukierniczym 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part and a confectionery workshop

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy z dźwigarem kratowym / płatwie zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: truss girders frames / cold formed purlins; social-office part: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: kasetony elewacyjne, spieki 
kwarcowe 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: facade cassettes, sintered quartz 

polski inwestor – producent wyrobów cukierniczych 
Polish client – manufacturer of confectionery products
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Bardusch  
Polska 

LOKALIZACJA: Bochnia, woj. małopolskie, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej 
LOCATION: Bochnia, Małopolskie Voivodeship, Bochnia Economic Activity Zone

POWIERZCHNIA: 2.100 m2 (hala: 1600 m2; cześć socjalno-biurowa: 500 m2) 
AREA: 2.100 m2 (production-warehouse facility: 1.600 m2; social-office part: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2019 
YEAR: 2019

OPIS: pralnia przemysłowa z częścią socjalno-biurową dla firmy wynajmującej i serwisującej 
specjalistyczną odzież roboczą
DESCRIPTION: industrial laundry with a social-office part for a company renting and servicing 
specialised workwear

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: facade cassettes

niemiecki inwestor – pralnia przemysłowa 
German client – industrial laundry 
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Europejskie  
Centrum Owocowe

LOKALIZACJA: Rębowola, woj. mazowieckie 
LOCATION: Rębowola, Mazowieckie Voivodeship

POWIERZCHNIA: Łącznie 13.550 m2  

(hala: 9.000 m2; antresola: 3.700 m2; budynek socjalno-biurowy: 850 m2) 
AREA: Total 13.550 m2  

(sorting and storage facility: 9.000 m2; mezzanine: 3.700m2; social-office building: 850 m2)

ROK BUDOWY: 2012 
YEAR: 2012

OPIS: hala sortowni i przechowalni owoców z chłodnią, antresolą oraz budynkiem socjalno-biurowym; 
obiekt zaprojektowany zgodnie z HACCP - posiadający certyfikację 
DESCRIPTION: fruit sorting and a storage facility with a cold store, mezzanine and a social-office 
building; facility designed according to HACCP - certified

PROJEKT: projekt budowlany zamienny  
DESIGN: replacement building design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja stalowo-żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; social-office building: steel and 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: elewacja kasetonowa 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: cassette facade

polski inwestor - hurtownia owoców i warzyw 
Polish client - fruits and vegetables wholesaler
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Europejskie  
Centrum Owocowe
polski inwestor - hurtownia owoców i warzyw 
Polish client - fruits and vegetables wholesaler





120

Polamp  
- obecnie Holdbox

LOKALIZACJA: Bieniewiec, woj. mazowieckie 
LOCATION: Bieniewiec, Mazowieckie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 2.200 m2 (hala: 1.400 m2; budynek socjalno-biurowy 800 m2) 
AREA: 2.200 m2 (production-warehouse: 1.400 m2; social-office building: 800 m2)

ROK BUDOWY: 2013 
YEAR: 2013

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla dystrybutora  
i producenta oświetlenia LED 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer  
and distributor of LED lighting

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; social-office building: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: facade cassettes

polski inwestor - producent i dystrybutor oświetlenia LED 
Polish client – manufacturer and distributor of LED lighting
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Polamp  
- obecnie Holdbox
polski inwestor - producent i dystrybutor oświetlenia LED 
Polish client – manufacturer and distributor of LED lighting
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Van Den Blocke

LOKALIZACJA: Bąkowo, woj. pomorskie 
LOCATION: Bąkowo, Pomorskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 1.900m2 (hala: 1.700 m2; część socjalno-biurowa 200 m2) 
AREA: 1.900 m2 (production-warehouse facility: 1700 m2; social-office part: 200 m2)

ROK BUDOWY: 2015 
YEAR: 2015

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla producenta ekspozycji 
sklepowych 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer  
of retail display units

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowo-stalowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: steel  
and reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: spieki kwarcowe 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: sintered quartz

polski inwestor – producent ekspozycji sklepowych 
Polish client - manufacturer of retail display units
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Viva Plus

LOKALIZACJA: Bytom, woj. śląskie 
LOCATION: Bytom, Śląskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 2.500 m2 (hala: 2.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 500 m2) 
AREA: 2.500 m2 (production-warehouse facility: 2.000 m2; social-office building: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2012
YEAR: 2012

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta długopisów 
reklamowych
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer  
of promotional pens

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowo-stalowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: steel 
and reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels, social-office building: facade cassettes

polski inwestor – producent długopisów reklamowych 
Polish client – manufacturer of promotional pens
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Witamina

LOKALIZACJA: Biała Rządowa, woj. łódzkie 
LOCATION: Biała Rządowa, Łódź Voivodeship

POWIERZCHNIA: Łącznie 11.650 m2

hale: 5.000 m2, 1.200 m2, 1.000 m2, 2.000 m2, 2.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 450 m2 

AREA: Total 11.650 m2

fruit sorting and storage facilities: 5.000 m2, 1.200 m2, 1.000 m2, 2.000 m2, 2.000 m2; social-office 
building: 450 m2

ROK BUDOWY: 5 obiektów przemysłowych z budynkiem socjalno-biurowym w latach 2009 - 2021
YEAR: 5 industrial facilities with a social-office building in years 2009 - 2021

OPIS: sortownie i przechowalnie owoców z komorami chłodniczymi z kontrolowaną atmosferą 
oraz budynkiem socjalno-biurowym dla producenta owoców; obiekt zaprojektowany zgodnie  
z HACCP - posiadający certyfikację 
DESCRIPTION: fruit sorting and a storage facilities with an atmosphere-controlled chambers and  
a social-office building for a fruit producer; facility designed according to HACCP - certified

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę; projekt 
konstrukcji  
DESIGN: building permit design; structural design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo; wykonanie hal stalowych 
SCOPE OF WORK: general contracting; construction of steel facilities 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy z dźwigarem kratowym / płatwie zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowo-stalowa
SUPPORTING STRUCTURE: truss girder frames / cold-formed purlins; social-office building: steel and 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe / blacha trapezowa; budynek socjalno-biurowy: okładzina 
elewacyjna 
WALL COVERING: sandwich panels / trapezoidal metal sheet; social-office building: facade cladding

polski inwestor – producent owoców 
Polish client – fruit producer
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Witamina
polski inwestor – producent owoców 
Polish client – fruit producer
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Koopman  
International BV

LOKALIZACJA: Komorniki, woj. wielkopolskie 
LOCATION: Komorniki, Wielkopolskie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: 3.800 m2 (hala: 2.200 m2; antresola: 1.600 m2)
AREA: 3.800 m2 (commercial facility: 2.200 m2; mezzanine 1.600 m2)

ROK BUDOWY: 2014
YEAR: 2014

OPIS: hala handlowa z zapleczem socjalno-biurowym dla dystrybutora artykułów 
przemysłowych  
DESCRIPTION: commercial facility with a social-office part for a distributor of industrial goods

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: stalowo-żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: steel and reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

holenderski inwestor - dystrybutor artykułów przemysłowych 
Dutch client - distributor of industrial goods
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BB Investments  
Poland 

LOKALIZACJA: Łomna, woj. mazowieckie
LOCATION: Łomna, Mazowieckie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 1.900 m2 (hala: 1400 m2; część socjalno-biurowa: 500 m2) 
AREA: 1.900 m2 (service and warehouse facility: 1.400 m2; social-office part: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2017
YEAR: 2017

OPIS: hala serwisowo-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla dystrybutora i sewisanta maszyn 
budowlanych JCB 
DESCRIPTION: service and a warehouse facility with a social-office part for a distributor and service 
of JCB construction machinery

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowo-stalowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: steel 
and reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: płyty ze spieków kwarcowych, 
kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: quartz sintered plates, facade cassettes

polski inwestor - dystrybutor i serwisant maszyn budowlanych JCB 
Polish client - distributor and service of JCB construction machinery
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Drewtur 

LOKALIZACJA: Słodków, woj. wielkopolskie 
LOCATION: Słodków, Wielkopolskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 4.700 m2 (hala: 3.900 m2; wiata: 500 m2; budynek socjalno-biurowy: 300 m2)
AREA: 4.700 m2 (production-warehouse facility: 3.900 m2; shed: 500 m2; social-office building: 300 m2)

ROK BUDOWY: 2016 
YEAR: 2016

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalno-biurowym dla firmy z branży 
drzewnej 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office building for a manufacturer  
of wooden components 

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK:general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: 
reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels, social-office building: facade cassettes

polski inwestor - producent komponentów z drewna 
Polish client – manufacturer of wooden components 
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DKS

LOKALIZACJA: Kowale, woj. pomorskie 
LOCATION: Kowale, Pomorskie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: 3.200 m2 (hala: 3.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 200 m2) 
AREA: 3.200 m2 (production-warehouse facility: 3.000 m2; social-office building: 200 m2)

ROK BUDOWY: 2016
YEAR: 2016

OPIS: hala magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla firmy zajmującej się dystrybucją  
i serwisem urządzeń poligraficznych oraz usługami poligraficznymi
DESCRIPTION: warehouse facility with a social-office building for a company dealing with 
distribution and service of printing equipment and printing services

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: 
reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: kasetony elewacyjne / spieki 
kwarcowe 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: facade cassettes / sintered quartz 

polski inwestor - dystrybutor i serwisant urządzeń poligraficznych,  
usługi poligraficzne 
Polish client - distributor and service of printing equipment, printing services
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Auto-Hak

LOKALIZACJA: Słupsk, woj. pomorskie 
LOCATION: Słupsk, Pomorskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: Łącznie 10.300 m2 
hale: 4.000 m2, 3.900 m2, 2.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 400 m2 
AREA: Total 10.300 m2 
production-warehouse facilities: 4.000 m2, 3.900 m2, 2.000 m2; social-office building: 400 m2

ROK BUDOWY: 3 obiekty przemysłowe z budynkiem socjalno-biurowym w latach 2013 - 2015
YEAR: 3 industrial facilities with a social-office building in years 2013 - 2015

OPIS: hala produkcyjno-magazynowe z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta haków 
holowniczych do aut osobowych i dostawczych
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office building for manufacturer  
of towbars for cars and vans

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: spieki kwarcowe / kasetony 
elewacyjne, blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: sintered quartz / facade cassettes, sinus 
facade sheet

polski inwestor – producent haków holowniczych 
Polish client – manufacturer of towbars
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Auto-Hak
polski inwestor – producent haków holowniczych 
Polish client – manufacturer of towbars
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Kosmet-Hurt

LOKALIZACJA: Biała Podlaska, woj. lubelskie 
LOCATION: Biała Podlaska, Lubelskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 5.700 m2 (hala: 4.850 m2; część socjalno-biurowa: 850 m2) 
AREA: 5.700 m2 (commercial facility with warehouse: 4.850 m2; social-office part: 850 m2)

ROK BUDOWY: 2018 
YEAR: 2018

OPIS: hala handlowo-magazynowa z częścią socjalno-biurową oraz powierzchniami handlowymi 
pod wynajem
DESCRIPTION: commercial and warehouse facility with a social-office part and commercial spaces 
for rent

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: słupy żelbetowe / dźwigary kratowe / płatwie kratowe 
SUPPORTING STRUCTURE: reinforced concrete columns / truss girders / truss purlins 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor - hurtownia artykułów spożywczych, chemicznych  
i higienicznych 
Polish client - wholesale of food, chemical and hygienic products



161



162

Plasteam

LOKALIZACJA: Łubna, woj. mazowieckie 
LOCATION: Łubna, Mazowieckie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: 4.600 m2 (hala: 4.100 m2; część socjalno-biurowa: 500 m2) 
AREA: 4.600 m2 (production-warehouse facility: 4.100 m2; social-office part: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2018
YEAR: 2018

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla producenta toreb foliowych  
i papierowych oraz kopert kurierskich z nadrukiem reklamowym 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part for a manufacturer of foil  
and paper bags and courier envelopes with an advertising print

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek socjalno-biurowy: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office building: sinus facade sheet 

polski inwestor - producent toreb reklamowych 
Polish client - manufacturer of advertising bags 
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Vito Polska

LOKALIZACJA: Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie 
LOCATION: Międzyrzec Podlaski, Lubelskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 2.500 m2 (hala: 2.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 500 m2) 
AREA: 2.500 m2 (production plant with warehouse: 2.000 m2; social-office building: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2017 
YEAR: 2017

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym dla producenta okien PVC  
i stolarki aluminium 
DESCRIPTION: production plant with a warehouse and a social-office building for a manufacturer 
of PVC windows and aluminum joinery

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynek socjalno-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office building: 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor – producent okien PVC i ślusarki aluminium 
Polish client – manufacturer of PVC windows and aluminum joinery
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Wet-Art

LOKALIZACJA: Wojcieszyce, woj. lubuskie 
LOCATION: Wojcieszyce, Lubuskie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: 1.550 m2 (hala 1.200 m2; część socjalno-biurowa: 350 m2)  
AREA: 1.550 m2; (warehouse facility: 1.200 m2; social-office part: 350 m2)

ROK BUDOWY: 2018
YEAR: 2018

OPIS: hala magazynowa z częścią socjalno-biurową dla hurtowni zoologicznej 
DESCRIPTION: warehouse with a social-office part for a zoological wholesaler

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; cześć socjalno-biurowa:  
stalowo-żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: steel  
and reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels, social-office part: sinus facade sheet

polski inwestor – hurtownia zoologiczna 
Polish client – zoological wholesaler
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Spectra  
Lighting 

LOKALIZACJA: Załuski, woj. mazowieckie 
LOCATION: Załuski, Mazowieckie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 4.000 m2 (hala: 3.500 m2; część socjalno-biurowa: 500 m2)  
AREA: 4.000 m2 (production-warehouse facility: 3.500 m2; social-office part: 500 m2)

ROK BUDOWY: 2019 
YEAR: 2019

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla producenta i dystrybutora 
oświetlenia  
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part for a producer and distributor 
of lighting

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno- biurowa: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: sinus facade sheet 

polski inwestor - producent i dystrybutor oświetlenia 
Polish client – manufacturer and distrubutor of LED lighting
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Nafa

LOKALIZACJA: Łozienica, woj. zachodniopomorskie, Goleniowski Park Przemysłowy 
LOCATION: Łozienica, Zachodniopomorskie Voivodeship, Goleniów Industrial Park 

POWIERZCHNIA: Łącznie 13.300 m2

hale: 6.600 m2, 5.000 m2; budynki socjalno-biurowe: 1.000 m2, 700 m2 

AREA: Total 13.300 m2

production-warehouse facilities: 6.600 m2, 5.000 m2; social-office buildings: 1.000 m2, 700 m2

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe z 2 budynkami socjalno-biurowymi w latach 2009 - 2016
YEAR: 2 industrial facilities with 2 social-office buildings in years 2009 - 2016

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z budynkami socjalno-biurowymi dla firmy z branży 
futrzarskiej, selekcjonowanie i sortowanie skór futerkowych 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office buildings for a fur industry 
company, selection and sorting of furskins

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN:building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; budynki socjalno-biurowe: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office buildings: 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynki socjalno-biurowe: blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office buildings: sinus facade sheet

kanadyjski inwestor - selekcjonowanie i sortowanie skór futerkowych 
Canadian client - selection and sorting of fur skins
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Arsanit

LOKALIZACJA: Konin, woj. wielkopolskie 
LOCATION: Konin, Wielkopolskie Voivodeship  

POWIERZCHNIA: Łącznie 7.200 m2 
hale: 5.000 m2, 2.200 m2 
AREA: Total 7.200 m2

production-warehouse facilities: 5.000 m2, 2.200 m2

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe w latach 2014 - 2015 
YEAR: 2 industrial facilities in years 2014 - 2015

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową dla producenta chemii budowlanej 
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part for a manufacturer of 
construction chemicals

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratownicowe; ramy blachownicowe / 
profile zimnogięte
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; plate-girder frames / 
cold-formed profiles

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe
WALL COVERING: sandwich panels

polski inwestor - producent chemii budowlanej 
Polish client - manufacturer of construction chemicals
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Grupa  
Lotos S.A.

LOKALIZACJA: Jasło, woj. podkarpackie, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Jasło, Podkarpackie Voivodeship, Tarnobrzeg Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: 5.650 m2 (hale: 4.500 m2, 900 m2, 250 m2)
AREA: 5.650 m2 (production plants with warehouse: 4.500 m2, 900 m2, 250 m2) 

ROK BUDOWY: 2008 
YEAR: 2008

OPIS: hale produkcyjne dla producenta wyrobów asfaltowych
DESCRIPTION: production plants for a manufacturer of bitumen products 

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; ramy blachownicowe / profile 
zimnogięte 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; plate-girder frames / 
cold-formed profiles 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: blacha trapezowa 
WALL COVERING: trapezoidal metal sheet

polski inwestor - producent wyrobów asfaltowych 
Polish client – manufacturer of bitumen products
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Refleks

LOKALIZACJA: Białystok, woj. podlaskie 
LOCATION: Białystok, Podlaskie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: 7.800 m2 (hala: 6.500 m2; budynek biurowo-handlowy: 1.300 m2) 
AREA: 7.800 m2 (warehouse facitilty: 6.500 m2, office and comercial building: 1.300 m2) 

ROK BUDOWY: 2012 
YEAR: 2012

OPIS: hala magazynowa z budynkiem biurowo-handlowym dla dystrybutora artykułów grzewczych, 
sanitarno-instalacyjnych i wyposażenia łazienek 
DESCRIPTION: warehouse facility with a commercial-office building for a distributor of heating, 
sanitary-plumbing articles and bathroom equipment

PROJEKT: projekt budowlany zamienny 
DESIGN: replacement buiding permit 

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / płatwie kratowe; budynek handlowo-biurowy: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss purlins; commercial-office building: reinforced 
concrete structure  

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; budynek handlowo-biurowy: okładzina elewacyjna 
WALL COVERING: sandwich panels; commercial-office building: facade cladding

polski inwestor - hurtownia wyrobów sanitarno-grzewczych 
Polish client - wholesaler of sanitary and heating products
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Grupa Gaik

LOKALIZACJA: Witalówka, woj. mazowieckie 
LOCATION: Witalówka, Mazowieckie Voivodeship 

POWIERZCHNIA: Łącznie 4.700 m2

hale: 450 m2, 4.000 m2; budynek socjalno-biurowy: 250 m2  
AREA: Total 4.700 m2

fruit sorting and storage facilities: 450 m2, 4.000 m2; social-office building: 250 m2

ROK BUDOWY: 2 obiekty przemysłowe z budynkiem socjalno-biurowym w latach 2013 - 2015 
YEAR: 2 industrial facilities with a social-office building in years 2013 - 2015

OPIS: sortownie i przechowalnie owoców z komorami z kontrolowaną atmosferą oraz budynkiem 
socjalno-biurowym dla producenta owoców; obiekt zaprojektowany zgodnie z HACCP - 
posiadający certyfikację 
DESCRIPTION: fruit sorting and storage facilities with chambers with controlled atmosphere and 
a social-office building for the fruit producer; facility designed in accordance with HACCP - 
certified

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / dźwigary kratowe / słupy żelbetowe; budynek 
socjalno-biurowy: konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / truss girders / reinforced concrete columns; social-office 
building: reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; blacha trapezowa; budynek socjalno-biurowy: panele 
elewacyjne / blacha elewacyjna sinus 
WALL COVERING: sandwich panels; trapezoidal metal sheet; social-office building: facade panels / 
sinus facade sheet

polski inwestor – producent owoców 
Polish client – fruit producer
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Grupa Gaik
polski inwestor – producent owoców 
Polish client – fruit producer
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Boboland

LOKALIZACJA: Szczecin, woj. zachodniopomorskie 
LOCATION: Szczecin, Zachodniopomorskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 2.000 m2 (hala: 1.800 m2; część socjalno-biurowa 200 m2) 
AREA: 2.000 m2 (commercial facility: 1.800 m2; social-office part: 200 m2)

ROK BUDOWY: 2020 
YEAR: 2020

OPIS: hala handlowa dla dystrybutora artkułów dziecięcych 
DESCRIPTION: commercial facility for a distributor of baby products

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: kasetony elewacyjne
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: facade cassettes

polski inwestor - hurtownia artykułów dziecięcych 
Polish client - wholesale of baby products
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Boboland
polski inwestor - hurtownia artykułów dziecięcych 
Polish client - wholesale of baby products
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Addit

LOKALIZACJA: Węgrów, woj. mazowieckie 
LOCATION: Węgrów, Mazowieckie Voivodeship

POWIERZCHNIA: Łącznie 23.100 m2

hale: 3.300 m2, 3.800 m2, 6.000 m2, 5.000 m2, 5.000 m2 
AREA:Total 23.100 m2

production-warehouse facilities: 3.300 m2, 3.800 m2, 6.000 m2, 5.000 m2, 5.000 m2

ROK BUDOWY: 5 obiektów przemysłowych w latach 2008 - 2021  
YEAR: 5 industrial facilities in years 2008 - 2021

OPIS: hale produkcyjno-magazynowe z częścią socjalno-biurową dla producenta komponentów  
z blachy, urządzeń i maszyn
DESCRIPTION: production-warehouse facilities with a social-office part for a manufacturer of sheet 
metal parts, components, equipment and machinery

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; części socjalno-biurowe: 
konstrukcja żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office parts: reinforced 
concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: blacha trapezowa; płyty warstwowe 
WALL COVERING: trapezoidal metal sheet / sandwich panels

holenderski inwestor - producent elementów z blach 
Dutch inwestor - manufacturer of sheet metal parts
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Addit
holenderski inwestor - producent elementów z blach 
Dutch inwestor - manufacturer of sheet metal parts
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TAP Kutno

LOKALIZACJA: Kutno, woj. łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Kutno, Łódź voivodeship, Lodz Special Economic Zone

POWIERZCHNIA: 3.600 m2 (hala: 2.900 m2; część socjalno-biurowa: 700 m2) 
AREA: 3.600 m2 (production-warehouse facility: 2.900 m2; social-office part: 700m2)

ROK BUDOWY: 2020 
YEAR: 2020

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla producenta dodatków 
paszowych 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part for a manufacturer of feed 
additives 

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę  
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja stalowo-żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: steel and 
reinforced concrete structure

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe; część socjalno-biurowa: kasetony elewacyjne 
WALL COVERING: sandwich panels; social-office part: facade cassettes

polski inwestor - producent dodatków paszowych 
Polish client - manufacturer of feed additives
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LS Bedding  
Polska

LOKALIZACJA: Lućmierz, woj. łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
LOCATION: Lućmierz, Łódź Voivodeship, Lodz Special Economic Zone 

POWIERZCHNIA: 2.360 m2 (hala 2.000 m2; część socjalno-biurowa: 360 m2) 
AREA: 2.360 m2 (production-warehouse facility: 2.000 m2; social-office part: 360 m2)

ROK BUDOWY: 2020 
YEAR: 2020

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla projektanta i producenta łóżek 
i nowoczesnych systemów spania
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part for a manufacturer of beds 
and modern sleeping systems 

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting 

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja stalowo-żelbetowa
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: steel and 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe
WALL COVERING: sandwich panels

belgijski inwestor - producent łóżek i nowoczesnych systemów spania 
Belgian client - manufacturer of beds and modern sleeping systems
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LS Bedding  
Polska
belgijski inwestor - producent łóżek i nowoczesnych systemów spania 
Belgian client - manufacturer of beds and modern sleeping systems
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        ˛ 
Content 
Sulecin

LOKALIZACJA: Sulęcin, woj. lubuskie 
LOCATION: Sulęcin, Lubuskie Voivodeship

POWIERZCHNIA: 2.020 m2 (hala: 1.900 m2; część socjalno-biurowa: 120 m2) 
AREA: 2.020 m2 (production-warehouse facility: 1.900 m2; social-office part: 120 m2)

ROK BUDOWY: 2021 
YEAR: 2021

OPIS: hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową dla producenta dekoracji 
okiennych 
DESCRIPTION: production-warehouse facility with a social-office part for a manufacturer of window 
decorations

PROJEKT: projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę 
DESIGN: building permit design

ZAKRES PRAC: generalne wykonawstwo 
SCOPE OF WORK: general contracting

KONSTRUKCJA NOŚNA: ramy blachownicowe / profile zimnogięte; część socjalno-biurowa: 
konstrukcja stalowo-żelbetowa 
SUPPORTING STRUCTURE: plate-girder frames / cold-formed profiles; social-office part: steel and 
reinforced concrete structure 

DACH: blacha trapezowa / membrana PVC 
ROOF: trapezoidal metal sheet / PVC membrane

OBUDOWA ŚCIAN: płyty warstwowe 
WALL COVERING: sandwich panels

holenderski inwestor - producent dekoracji okiennych 
Dutch client - manufacturer of window decorations
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        ˛ 
Content 
Sulecin
holenderski inwestor - producent dekoracji okiennych 
Dutch client - manufacturer of window decorations
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