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INWENTECH GROUP
SP. Z O.O.

NAZWA

KROSNO

LOKALIZACJA

O FIRMIE:
Inwentech Group to prężnie rozwijająca się rma, założona w 2004 roku. Specjalizujemy
się w dziedzinie projektowania i wykonawstwa instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji
sanitarnych. Od prawie 17 lat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Wieloletnie doświadczenie oraz olbrzymia wiedza pozwalają nam zaoferować profesjonalną
obsługę. Mamy ugruntowaną pozycję na polskim rynku i dążymy do tego, aby stać się liderem
w zakresie świadczonych usług w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej.
Misją rmy Inwentech Group Sp. z o.o. jest zapewnienie naszym klientom najlepszych rozwiązań
branży sanitarnej: produktów najwyższej jakości, profesjonalnych usług doradczych,
projektowych, montażowych i serwisowych.
Poprzez podwyższanie kompetencji rmy, analizę trendów rynkowych, wdrażamy nowe
technologie i przekształcamy je w użyteczne zastosowania. Profesjonalna i wykształcona kadra
pracownicza oraz nowoczesne narzędzia gwarantują najwyższą jakość oraz stanowią
fundament naszej rmy.
Posiadamy nowoczesny park maszyn. Elementy wentylacyjne, wykonywane przez nas,
odpowiadają wszelkim normom obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej.
Aby otoczyć należytą starannością klientów indywidualnych, w 2017 roku otworzyliśmy sklep
detaliczny, gdzie można na żywo obejrzeć przykładowe produkty. W naszej ofercie znajdują
się klimatyzatory, rekuperatory, pompy ciepła czy oczyszczacze powietrza najlepszych
producentów. Oferujemy również usługę kompleksowego czyszczenia kanałów
wentylacyjnych.
Jesteśmy gotowi na nowe i trudne wyzwania stawiane przez naszych klientów oraz służymy
pomocą w spersonalizowanym doradztwie projektowym, usługą dostawy i montażu, a także
serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń.
Zapraszamy do współpracy.
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ANGEL CONSTRUCTION
SP. Z O.O. SP.K.

HOTEL STRADOM HOUSE
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

HOTEL STRADOM HOUSE

Obiekt Stradom House jest realizowany w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 12-14.
Inwestycja ta jest projektem Angel Poland Group, a jego budową zajęła się spółka
budowlana Angel Construction. Niedaleko znajdują się Hotel Royal i osiedle Angel
Wawel. Jest to budynek hotelowy w standardzie 5-gwiazdek należącym do grupy
Autograph Collection by Marriott. Obiekt ten będzie miał do zaoferowania 125 pokoi,
SPA oraz parking podziemny. Zakres naszych prac obejmuje zarówno kompleksowe
wykonanie projektów wykonawczych jak i robót budowlanych instalacji sanitarnych
wewnętrznych, instalacji tryskaczowej oraz technologii basenowej.
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LESTE SP. Z O.O.
HOTEL KING SALOMON
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

HOTEL KING SALOMON

W Krakowie między ulicami Dietla i Podbrzezie powstaje 4-gwiazdkowy Hotel
King Salomon. Hotel ma uruchomić kuchnie koszerną oraz oferować usługi tradycyjnej
mykwy. Znajdzie się w nim 117 pokoi, będą to głównie pokoje dwuosobowe i jeden
apartament. W ramach inwestycji zaplanowano też dziedziniec. Dodatkowo hotel ma
oferować sale konferencyjne i bankietowe o łącznej powierzchni blisko 500 m2,
restaurację i parking podziemny na około 25 miejsc postojowych. Zakres naszych prac
obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania
oraz napowietrzania dróg ewakuacyjnych.
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CRACOVIA PROPERTY
SP. Z O.O.

BERGO HOTEL & RESORT
SZKLARSKA PORĘBA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BERGO HOTEL & RESORT

W sercu Szklarskiej Poręby powstaje 5-gwiazdkowy Bergo Hotel & Resort.
Umiejscowiony jest w malowniczym miejscu blisko lasu z bezpośrednim widokiem
na potok. W odległości 150 m od obiektu znajduje się stacja narciarska SKI Arena
Szrenica oferująca 12 km tras zjazdowych. Inwestycja łączy architekturę inspirowaną
tradycyjnym górskim designem z luksusowymi, nowoczesnymi wnętrzami, które
zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających gości. Zakres naszych prac
obejmuje kompleksowe wykonanie projektów wykonawczych oraz realizację instalacji
sanitarnych wewnętrznych.
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NBHW SP. Z O.O.
NOBU HOTEL WARSAW
WARSZAWA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

NOBU HOTEL WARSAW

Szczycący się tytułem jednej z 25 najbardziej innowacyjnych globalnych marek
luksusowych według Robb Report rma Nobu Hospitality, której właścicielami są Robert
De Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper otworzył pierwszy w tej części Europy
5-gwiazdkowy hotel ze słynną restauracją Nobu. Hotel Nobu w Warszawie to elegancja
i prostota w lifestylowym wydaniu. Obiekt ma do zaoferowania 120 pokoi, przestrzenne
sale dedykowane eventom i wydarzeniom biznesowym, strefę tness oraz cieszącą się
uznaniem, markową Restaurację Nobu. Wartość projektu wyniosła 100 000 000 zł. Nobu
Hospitality jest operatorem hotelu, którego inwestorem jest Tacit Investment. Całkowita
powierzchnia obiektu stanowi 118 000 m 2. Zakres naszych robót obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych. Hotel został wykonany w standardzie
LEED Gold.
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INVEST NOSALOWY DWÓR
SP. Z O.O.
NOSALOWY PARK HOTEL & SPA

ZAKOPANE

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

NOSALOWY PARK HOTEL & SPA

Nowy, 5-gwiazdkowy hotel Grupy Nosalowy umiejscowiony jest 500 metrów
od Krupówek. Powstał w rozbudowywanym pałacu Villa Marilor, którego historia sięga
1905 roku. Znajduje się w nim słynna restauracja Heart by Amaro, stworzona przez
najbardziej utytułowanego polskiego Szefa Kuchni Wojciecha Modesta Amaro. Obiekt
zlokalizowany został w otoczeniu urokliwego parku. Nosalowy Park Hotel & SPA
jest doskonałym miejscem do wypoczynku i relaksu. Goście mogą odpocząć w stre e
wellness z saunami, centrum tness i basenem, a także w NABE SPA, zlokalizowanym
we wnętrzach zabytkowej Villi Marilor. Na gości czeka 139 pokoi, zaprojektowanych
i urządzonych z dbałością o najmniejsze detale. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w tym instalacji
wentylacji bytowej, napowietrzania i oddymiania.
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INVEST NOSALOWY DWÓR
SP. Z O.O.

ZLECENIODAWCA

REZYDENCJA I NOSALOWY
DWÓR

NAZWA

ZAKOPANE

OPIS:

LOKALIZACJA

REZYDENCJA I NOSALOWY DWÓR

Resort Nosalowy Dwór to nowoczesny, stylowy obiekt, oferujący luksusowe
pokoje hotelowe z wyjątkowym widokiem na Tatry. Już na pierwszy rzut oka przywołuje
skojarzenia z najlepszymi alpejskimi kurortami. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w tym instalacji
wentylacji bytowej, napowietrzania i oddymiania.

www.inwentech.pl

R

INVEST NOSALOWY DWÓR
SP. Z O.O.
REZYDENCJA II NOSALOWY
DWÓR

ZAKOPANE

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

REZYDENCJA II NOSALOWY DWÓR

Naturalistyczna rezydencja doskonale komponuje się z tatrzańskim krajobrazem.
Komfortowe pokoje hotelowe urządzone są ze smakiem odzwierciedlającym siłę
zakopiańskiej tradycji. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w tym instalacji wentylacji bytowej,
napowietrzania i oddymiania.
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INSTAL-BUD SP. Z O.O.
HOTEL ARŁAMÓW
ARŁAMÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

HOTEL ARŁAMÓW

Na szczycie bieszczadzkiego wzgórza usytuowany jest luksusowy 4-gwiazdkowy
hotel Arłamów, który obejmuje zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz centrum
konferencyjne. Oferuje on także pole golfowe, kompleks narciarski, odkryty basen
termalny, helikopter i małe lądowisko oraz trzypiętrowe SPA i centrum odnowy
biologicznej. Posiada 213 pokoi i 16 luksusowych apartamentów a jego powierzchnia
to ok. 40 000 m2. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej.
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MAL-BUD 1
OSIEDLE YUGO
WARSZAWA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OSIEDLE YUGO

Osiedle Yugo to nowy punkt na mapie Gocławia łączący w sobie niezależność,
energię oraz upragnione bezpieczeństwo i spokój. Inwestycja powstaje w dynamicznie
rozwijającej się części Warszawy. Osiedle Yugo zaplanowano w pobliżu Saskiej Kępy –
jednej z najstarszych części stolicy. Harmonijna, symetryczna linia 14-kondygnacyjnego
budynku współgra z otoczeniem i jednocześnie wysuwa się na pierwszy plan swoją
nowoczesną bryłą. Duży taras użytkowo-widokowy umiejscowiony na dachu łącznika
obu wież, to doskonała przestrzeń do wypoczynku wśród zieleni. Zakres naszych prac
obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań,
garażu, komórek lokatorskich oraz instalację oddymiania.
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AFI ZŁOTA 83 SP. Z O.O.
KAMIENICA WOLFA
KRONGOLDA

WARSZAWA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

KAMIENICA WOLFA KRONGOLDA

Kamienica Wolfa Krongolda z przełomu XIX-go i XX-go wieku ulokowana jest
w Warszawie na terenach dzielnicy Wola przy ulicy Złotej 83. Budowa tego
7-kondygnacyjnego obiektu rozpoczęła się w 1896 roku, a dobiegła końca
w 1899 roku. Obecnie trwa jego przebudowa. Parter kamienicy został zaprojektowany
pod lokale handlowo-usługowe, powyżej znajdują się pomieszczenia biurowe oraz
mieszkalne. Zakres naszych prac obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji
sanitarnych w tym: wentylacji bytowej oraz pożarowej, hydrantowej, ciepła
technologicznego, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej,
technologicznej, deszczowej, ogrzewania centralnego oraz podłogowego.
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ANGEL CONSTRUCTION
SP. Z O.O. SP. K.
REZYDENCJA ANGEL STRADOM

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

REZYDENCJA ANGEL STRADOM

Rezydencja Angel Stradom zlokalizowana jest przy ulicy Stradomskiej 12-14.
Budowa nieruchomości ruszyła w 2019, a zakończy się w drugim kwartale 2021 roku.
W pobliżu znajduje się Wawel oraz budynki takie jak Hotel Royal i Centrum Społeczności
Żydowskiej. Obiekt ten będzie miał do zaoferowania 134 lokale mieszkaniowe.
Rezydencja zostanie wyposażona w strefę wellness - spa Sól z 20-metrowym basenem
oraz siłownią dzieloną z hotelem Stradom House. Zakres naszych prac obejmuje
kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wraz z projektami wykonawczymi.
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RE-BAU SP. Z O.O.
OSIEDLE FRANCISZKAŃSKIE
KATOWICE

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OSIEDLE FRANCISZKAŃSKIE

Osiedle Franciszkańskie to inwestycja, która powstała u zbiegu ulic Kijowskiej
i Książęcej w sercu Katowickiej Ligoty, w odległości około 7 kilometrów od ścisłego
centrum miasta. Ta dzielnica pełna zieleni uchodzi za idealne miejsce do mieszkania,
wypoczynku i rekreacji. W zasięgu zaledwie kilkuset metrów od osiedla znajduje
się pełna infrastruktura miejska. Cały projekt Osiedla Franciszkańskiego składa się z 1300
mieszkań. Budynki znajdujące się na terenie inwestycji posiadają do 6 kondygnacji
naziemnych, parter oraz 1 kondygnację podziemną. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań, systemu
oddymiania i detekcji CO garaży.
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MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

ZLECENIODAWCA

OSIEDLE MIESZKAJ W MIEŚCIE

NAZWA

KRAKÓW

OPIS:

LOKALIZACJA

OSIEDLE MIESZKAJ W MIEŚCIE

Osiedle Mieszkaj w Mieście zlokalizowane jest w Krakowskich Bronowicach.
Budynek etapu 2.1 zaprojektowano w formie litery „C”, tworząc przestronny
wewnętrzny dziedziniec z placem zabaw i terenami zielonymi. W północnej części
budynku znajdują się lokale usługowe, które mają bezpośrednie połączenie
z deptakiem rekreacyjnym. W budynku etapu 2.2 dostępne są mieszkania
1-5 pokojowe. Wszystkie posiadają balkony lub loggie a część mieszkań
zlokalizowanych na parterze posiada prywatne ogródki od strony wewnętrznego
dziedzińca. Cały projekt składa się z 351 nowych mieszkań o powierzchni
od 29 do 108 m2. Budynki posiadają od 4 do 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem
oraz 1 kondygnację podziemną. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań, garażu, komórek lokatorskich
oraz instalację oddymiania.
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BUDIMEX S.A.
OSIEDLE NOWA 5 DZIELNICA
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OSIEDLE NOWA 5 DZIELNICA

W pierwszym etapie budowy osiedla Nowa 5 Dzielnica powstały cztery obiekty:
A2, A3, A4 i A5. Budynki mają od 7 do 9 kondygnacji naziemnych oraz odpowiednio
125, 128, 187 i 166 mieszkań. W kondygnacjach podziemnych znajdują się komórki
lokatorskie i dwupoziomowy garaż. Nowa 5 Dzielnica to inwestycja powstała na
działce o powierzchni ponad 54 000 m2 w centrum Krakowa. Docelowo na całej
inwestycji ma powstać 1 450 mieszkań. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań, garażu, komórek lokatorskich
oraz instalacji oddymiania.
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MONTIS SP. Z O.O.
OSIEDLE FILTRY
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OSIEDLE FILTRY

Inwestycja Filtry została zaprojektowana z myślą, że życie ma być proste.
Zlokalizowana jest w sąsiedztwie Młynówki Królewskiej, nieopodal Rynku Głównego
w Krakowie. Osiedle składa się z trzech 5-kondygnacyjnych budynków z podziemnym
parkingiem i funkcjonalnie zaprojektowaną przestrzenią mieszkalną i wspólną.
Wszystkie mieszkania wyposażone są w antysmogowe nawiewniki zainstalowane
w oknach oraz inteligentny system zarządzania, który pozwala kontrolować
m.in. temperaturę czy oświetlenie. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w tym oddymiania i wentylacji garażu
oraz komórek lokatorskich, wentylacja mieszkań.
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FORBAU SP. Z O.O.
OSIEDLE „PIEDMONT NO 11"
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OSIEDLE „PIEDMONT NO 11"

Budynek mieszkalny został wybudowany w Krakowie w najstarszej części
dzielnicy Pogórze przy ul. Śliskiej 11. Budowa gmachu rozpoczęła się w pierwszym
kwartale 2017, a dobiegła końca w sierpniu 2019 roku. Powierzchnia całkowita tego
5-kondygnacyjnego budynku równa się ponad 6 000 m 2. Inwestycja została
opracowana zgodnie z najnowszymi trendami. Składa się z trzech różnych segmentów
nadziemnych (A, B i C) połączonych ze sobą kondygnacją podziemną, w której
znajduje się garaż, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz komórki lokatorskie.
Opracowane segmenty mają 5 kondygnacji naziemnych zwieńczonych płaskim
stropodachem, co sprawia, że idealnie wpisują się w lokalną zabudowę oraz tworzą
nowoczesny charakter. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
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RE-BAU SP. Z O.O.
APARTAMENTY OAZA
(BUDYNEK D I F)

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

APARTAMENTY OAZA (BUDYNEK D I F)

Apartamenty „Oaza” zlokalizowane są w północnej części Krakowa na osiedlu
Prądnik Czerwony przy ul. Marchołta 32 w Krakowie. Inwestycja, dzięki swej lokalizacji,
zapewnia dobre połączenie z centrum i pozostałymi dzielnicami Krakowa poprzez
dobrze rozwiniętą komunikację miejską. Budynki usytuowane są w rejonie dobrze
rozbudowanej infrastruktury handlowo-usługowej i dużej ilości zieleni. Budynek D i F
to rozbudowa kolejnego etapu inwestycji „Enklawa Prądnika”. Zakres naszych prac
obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań.

www.inwentech.pl

R

www.inwentech.pl

R

GS SP. Z O.O. SP. K.
BIUROWIEC KRASICKIEGO
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC KRASICKIEGO

W Krakowie przy ulicy Ignacego Krasickiego powstaje budynek biurowousługowy wraz z garażem podziemnym o powierzchni użytkowej około 1 833,9 m2.
Uwagę przykuwa fakt, że jest to obiekt bardzo wąski i wręcz „wciska się” między
istniejące zabudowania. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2021 roku. Zakres
naszych prac obejmuje kompleksowe wykonie instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
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SKANSKA S.A.

ZLECENIODAWCA

ONYX OFFICE

NAZWA

KRAKÓW

OPIS:

LOKALIZACJA

ONYX OFFICE

Onyx Of ce to wysokiej klasy budynek biurowy klasy B+, który został ulokowany
w atrakcyjnej dzielnicy Pogórze w Krakowie. Najemcy mają zapewnione wygodne
połączenie z miastem i lotniskiem Babice. Obiekt został oddany do użytku w 2008 roku,
a w 2020 roku rozpoczęto jego gruntowny remont. Powierzchnia użytkowa tego
5-kondygnacyjnego biurowca wynosi 8 300 m2, z czego największą część zajmują biura
6 100 m2. Zakres naszych prac obejmuje kompleksowy remont instalacji sanitarnych:
hydrantowej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, skroplin, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla pięciu pięter o łącznej powierzchni NLA ponad
2
5 000 m .
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SKANSKA S.A.
BIUROWIEC HIGH5IVE
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC HIGH5IVE

High5ive to kompleks pięciu budynków biurowych tętniących niepowtarzalną
energią. Powstał on tuż przy Dworcu Głównym, Galerii Krakowskiej oraz historycznym
centrum Krakowa. Powierzchnia biurowa tego 12-kondygnacyjnego obiektu
biurowego wynosi 70 000 m2, a handlowo-usługowa 7 000 m2. Zakres naszych prac
obejmował kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych dla aranżacji powierzchni
biurowych budynku B w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z białym
montażem, instalacji grzewczo-chłodniczej, freonowej, hydrantowej oraz wentylacji
bytowej i pożarowej.
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TETRIS POLAND SP. Z O.O.
FACE2FACE
BUSINESS CAMPUS

KATOWICE

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Biurowiec Face2Face Business Campus mieści się w Katowicach przy
ul. Chorzowskiej. Budowa gmachu wystartowała w maju 2018, a zakończyła się
w czwartym kwartale 2020 roku. Powierzchnia biurowa tego 14-kondygnacyjnego
budynku wynosi ponad 46 000 m2. Jest to przestrzeń dedykowana do spotkań, wymiany
pomysłów i współdziałania. Projekt został bardzo dobrze skomunikowany z centrum,
co zapewnia jego pracownikom łatwy dostęp do licznych usług oraz życia
kulturalnego miasta. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie
instalacji sanitarnych: hydrantowej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, ciepła
technologicznego, wody lodowej, wentylacji mechanicznej klimatyzacji dla zakresu
FIT-OUT dziewiątego piętra biurowca.
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STRABAG SP. Z O.O.

ZLECENIODAWCA

CENTRUM BIZNESOWE
UNITY CENTRE

NAZWA

KRAKÓW

OPIS:

LOKALIZACJA

CENTRUM BIZNESOWE UNITY CENTRE

Unity Centre to największe centrum biznesowe w Krakowie. Składa się z pięciu
budynków o śródmiejskim charakterze: cztery z nich to nowoczesne biurowce, w tym
najwyższy w mieście 27-kondygnacyjny Unity Tower (102,5 m), 6-kondygnacyjny Estern
Of ce Building o całkowitej powierzchni najmu ok. 10 700 m2, 10-kondygnacyjny
2
Western Of ce Building o całkowitej powierzchni najmu 11 700 m , oraz luksusowy
8-kondygnacyjny apartamentowiec Unity Residence z podziemnymi parkingami
łączący ogólnodostępny miejski plac Unity Square. Piątym budynkiem jest jeden
z najlepszych hoteli w mieście 5-gwiazdkowy Radisson Blu Hotel Kraków. Zakres naszych
prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacji.
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ARCOFFICE POLAND
SP. Z O.O. SP. K.
BIUROWIEC PODIUM PARK B

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC PODIUM PARK B

W północno-wschodniej części Krakowa przy ulicy Jana Pawła II 43 powstał
biurowiec Podium Park B. Powierzchnia biurowa tego 11-kondygnacyjnego budynku
wynosi około 17 000 m2. Obiekt zapewnia dostęp do około 20 naziemnych oraz
240 podziemnych miejsc parkingowych. Wnętrza budynku zaplanowano tak, aby
tworzyły wygodną i przestrzenną powierzchnię użytkową w celu zapewnienia
komfortowych warunków pracy użytkownikom biura. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
oddymiania, napowietrzania dla całego budynku oraz projekt instalacji sanitarnych
dla aranżacji.
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RE-BAU SP. Z O.O.
BIUROWIEC JACOBS (CH2M)
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC JACOBS (CH2M)

Biurowiec JACOBS (CH2M), to 7-kondygnacyjny biurowiec klasy A, o powierzchni
całkowitej wynoszącej 26 000 m2. W ramach tej inwestycji, w zakresie naszych robót
znalazła się instalacja wentylacji, wewnętrzna instalacja grzewcza i chłodu wraz
z systemem VRF a także instalacje gazu i kotłowni. Warto wspomnieć, że budynek ten
został wykonany według standardu BREEAM.
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MAL-BUD-1 SP. Z O.O. SP.K.
BIUROWIEC VECTOR+
WARSZAWA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC VECTOR+

Biurowiec Vector+ ulokowany został przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.
Powierzchnia użytkowa tego 15-kondygnacyjnego budynku biurowego wynosi
ok. 14 000 m2, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa: ponad
12 000 m2, mniej lokale handlowe i usługowe 900 m2. Kompleks zaprojektowany został
na kształt litery H. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji
sanitarnych dla aranżowanych pomieszczeń (projekt oraz wykonawstwo).
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GS SP. Z O.O. SP. K.
BIUROWIEC MOONOFFICE
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC MOONOFFICE

Moonof ce to ekologiczny, 5-kondygnacyjny biurowiec, gdzie każde piętro
oferuje powierzchnię od 900 m2 do 1 100 m2. Budynek ten mieści się przy Rondzie
Grunwaldzkim, w samym sercu Krakowa. Inwestorem jest rma CK Management
Sp. z o.o., której właścicielem jest były menadżer Roberta Lewandowskiego-Cezary
Kucharski. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy projekt wykonawczy zamienny
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji chłodzonej wodą DVM S Water
rmy Samsung. W zakresie naszych prac było również wykonanie w/w instalacji
oraz wykonanie pętli wody ciepła technologicznego. Obiekt został wybudowany
w standardzie LEED Platinum.
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NOWY STYL SP. Z O.O.
BIUROWIEC OFFICE
INSPIRATION CENTRE

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC OFFICE INSPIRATION CENTRE

W Krakowie powstało Of ce Inspiration Centre Grupy Nowy Styl. Obiekt ten
zwrócił uwagę zanim jeszcze doszło do jego uroczystego otwarcia. Biurowiec jest
przejawem konsekwentnego rozwoju rmy. To ekspozycja najnowocześniejszych
rozwiązań meblowych w atrakcyjnych aranżacjach oraz miejsce spotkań. Budynek
liczy ponad 4 000 m2 powierzchni użytkowej. Mieści się w nim biuro Zarządu, działy
sprzedaży, badań i doradztwa, architekci, specjaliści produktu, dział informatyczny,
obsługa administracyjna i inni. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie systemu wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji ze zmiennym
przypływem czynnika chłodniczego.
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RE-BAU SP. Z O.O
BIUROWIEC ASTRIS
KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC ASTRIS

Biurowiec Astris został wybudowany w Krakowie przy ulicy Lublańskiej. Budowa
konstrukcji budynku rozpoczęła się w czwartym kwartale 2015 roku, a zakończyła
w czerwcu 2017 roku. Powierzchnia całkowita tego 8-piętrowego biurowca sięga
18 000 m2, z czego niemal 13 000 m2 zajmuje powierzchnia biurowa, Generalnym
Wykonawcą była rma RE-Bau Sp. z o.o. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie systemu klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego
VRV.
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GS SP. Z O.O. SP.K.
ZESPÓŁ BIUROWO USŁUGOWY
OPATKOWICKA M&W INVEST

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWCE OPATKOWICKA M&W INVEST

Projekt obejmuje zespół trzech budynków biurowo-usługowych dla rodzinnej
rmy M&W Invest. Obiekty zlokalizowane są w południowej części Krakowa
przy ul. Opatkowickiej. Część usługowa zajmuje ok 900 m2 i zaprojektowana została
w technologii z konstrukcji stalowej. Biurowce, o łącznej powierzchni około 5 000 m2,
zostały zaprojektowane w systemie słupowo płytowym, umożliwiając dowolność
późniejszej aranżacji powierzchni przez najemcę. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.
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ARCHICENTER SP.J.
BIUROWIEC BURSZTYNOWY
SZLAK 49

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

BIUROWIEC BURSZTYNOWY SZLAK 49

Obiekt położony jest w granicach obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków historyczny zespół miasta” przy dawnym szlaku handlowym zwanym potocznie
szlakiem bursztynowym. Przyszli najemcy otrzymali do dyspozycji 3 175 m2 powierzchni
biurowej „open space” na czterech poziomach, 1 220 m2 mniejszych jednostek
biurowych lub apartamentów służbowych na poziomie 5 i 6 piętra z możliwością
dostosowania do potrzeb i charakteru swojej działalności, na parterze oraz
w przyziemiu budynku 345 m2 powierzchni handlowo–usługowej i rekreacyjnej.
Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji w systemie wody lodowej.
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ANNA-BUD SP. Z O.O.
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
GRUPY AZOTY S.A.

TARNÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
GRUPY AZOTY S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe to 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni
blisko 8 000 m2. W obiekcie znajdują się laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt
oraz część biurowa. Powstała także połączona z budynkiem głównym hala
półtechnik. Budowa centrum pochłonęła około 88 000 000 zł. Centrum zapewnia
dobre warunki do prowadzenia badań i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Jego
efektywne wykorzystanie pozwala Grupie Azoty na budowanie przewag
konkurencyjnych i podnosi poziom innowacyjności. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
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BUDECON S.A.
CENTRUM HANDLOWE
LEROY MERLIN
KROSNO

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM HANDLOWE LEROY MERLIN

Leroy Merlin to sieć sklepów budowlano-dekoracyjnych. Jej misją jest
przyczynianie się do polepszania warunków mieszkaniowych oraz zwiększanie
komfortu życia mieszkańców. Firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku
a w 1996 roku otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą. W tej chwili
w Polsce działa 48 sklepów stacjonarnych. Krośnieńskie centrum liczy prawie 10 000 m2
i oferuje klientom parking na 326 miejsc postojowych. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji hydrantowej oraz kanalizacji
deszczowej.
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NOWY STYL SP. Z O.O.
CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE
NOWY STYL SP. Z O.O.

JASŁO

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
NOWY STYL SP. Z O.O.

Firma Nowy Styl jest europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań
meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Dzięki
doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu, każda oferta jest „szyta
na miarę". Obiekt o łącznej powierzchni 24 000 m2, oprócz hali fabrycznej zawiera
również nowoczesną przestrzeń biurową, do której zostali przeniesieni pracownicy
pionu handlowego. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji VRV oraz instalacji sanitarnych
w kompleksie hal produkcyjno-magazynowych.
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AL-MAR SP. Z O.O.
HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA
NOWY STYL SP. Z O.O.

JASŁO

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA
NOWY STYL SP. Z O.O.

W Jaśle na terenie należącym do rmy Nowy Styl przy Centrum BadawczoRozwojowym powstała nowoczesna Hala Magazynowo-Produkcyjna. Obiekt
o łącznej powierzchni 10 000 m2 umożliwia zwiększenie wydajności produkcyjnej
oraz przyśpieszenie realizacji zamówień. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
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BUJAKOWSKI SP. Z O.O.
SUMIRIKO POLAND SP. Z O. O.

ZAGÓRZ

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

SUMIRIKO POLAND SP. Z O. O.

W 2013 roku, w Zagórzu na Podkarpaciu uruchomiony został drugi oddział rmy
SumiRiko Poland Sp. z o.o. Obecnie SumiRiko Poland jest jednym z większych
producentów części samochodowych w Polsce. Pośród asortymentu jaki produkują
znajdują się: elementy zawieszenia silnika, nadwozia oraz układu wydechowego,
a także poliuretanowe osłony i pokrywy silnika. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi
6 000 m2 a kubatura całkowita to 53 000 m2. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji technologicznych: wody lodowej, sprężonego
powietrza, odzysku ciepła z kompresorów, wentylacji mechanicznej z odciągami
miejscowymi. W ramach prac wykonaliśmy również instalacje wodno-kanalizacyjne,
ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji VRV
oraz instalacji gazu.
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KPB BUDOWNICTWO
SP. Z O.O.
GALERIA KROSNO
KROSNO

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

GALERIA KROSNO

Kompleks Handlowo-Usługowy Galeria KROSNO zlokalizowany jest w miasteczku
zwanym Małym Krakowem, w pobliżu staromiejskiego centrum miasta Krosna. Obiekt
usytuowano na działce o powierzchni 12 000 m2. W galerii liczącej 6 500 m2 powierzchni
znajdziemy blisko 60 sklepów i lokali usługowych. Przy obiekcie zlokalizowano parking
na 220 miejsc postojowych. W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy kompleksowy
system wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji 3-rurowej ze zmiennym przepływem
czynnika chłodniczego.
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BUDIMEX S.A.
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
LARKIS SP. Z O.O.

DOBCZYCE

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
LARKIS SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo LARKIS należy do elitarnej grupy polskich producentów
artykułów formowanych z gumy oraz silikonu takich jak termofory, uszczelki, węże
gumowe, silikonowe oraz uszczelnienia techniczne. Specjalizacją przedsiębiorstwa
jest technologia oparta na wykorzystaniu mieszanki silikonowej HTV, ciekłego silikonu
(LSR) oraz innych elastomerów termoplastycznych. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wody lodowej
na potrzeby klimatyzacji oraz chłodu technologicznego.
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RADIO KRAKÓW

ZLECENIODAWCA

RADIO KRAKÓW

NAZWA

KRAKÓW

OPIS:

LOKALIZACJA

RADIO KRAKÓW

Budynek biurowy Radio Kraków umiejscowiony jest przy ulicy Słowackiego 22
w Krakowie. Uwagę przykuwa charakterystyczny kolisty kształt siedziby, który jest
nawiązaniem do rozchodzących się fal dźwiękowych. Powierzchnia całkowita tego
budynku wynosi 5 956 m², natomiast użytkowa 4 676 m², a kubatura to 26 099 m³. Zakres
naszych prac obejmuje kompleksowe wykonanie klimatyzacji VRV, instalacji wody
lodowej, modernizację instalacji elektrycznej w zakresie zasilania urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, remont instalacji wentylacji mechanicznej
oraz wykonanie su tów modułowych ze zmianą oświetlenia.
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ERBUD S.A.
OŚRODEK KLINICZNO-NAUKOWY ZAPOBIEGANIA
I LECZENIA CHORÓB ŚRODOWISKOWYCH,
CYWILIZACYJNYCH I WIEKU PODESZŁEGO
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

ZABRZE

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

OŚRODEK KLINICZNO-NAUKOWY ZAPOBIEGANIA
I LECZENIA CHORÓB ŚRODOWISKOWYCH,
CYWILIZACYJNYCH I WIEKU PODESZŁEGO
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI
OPIS:
Między ulicami Marii Skłodowskiej-Curie, a Dąbrowskiego w Zabrzu powstaje
Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych,
Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi. Koszt powstania ośrodka
to ponad 132 000 000 zł. Ma on specjalizować się w leczeniu osób pracujących
w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Intencją tego projektu jest stworzenie takich
rozwiązań, żeby chorzy, którzy pracują w przemyśle ciężkim: hutnicy, górnicy,
pracownicy przemysłu chemicznego, którzy mają więcej chorób współistniejących
oprócz chorób serca, mogli w jednym miejscu być skutecznie leczeni. Zakres naszych
prac obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji oraz instalację wody lodowej dla całego budynku.
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RE-BAU SP. Z O.O.
CENTRUM INNOWACYJNEJ
EDUKACJI MEDYCZNEJ UJ
COLLEGIUM MEDICUM

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI
MEDYCZNEJ UJ COLLEGIUM MEDICUM

Przy ul. Medycznej 7 w Krakowie powstał kompleks dydaktyczny Uniwersytetu
Jagiellońskiego o powierzchni 6000 m2. Mieści się w nim nowoczesna biblioteka oraz
7 sal symulacyjnych wysokiej wierności, obejmujących między innymi sale intensywnej
terapii, blok operacyjny, salę porodową czy symulator karetki pogotowia z obszarem
symulacji przedszpitalnej, a także wiele pracowni umiejętności technicznych. Swoje
miejsce znalazło tam również nowoczesne centrum egzaminowania umiejętności
praktycznych. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji
sanitarnych.
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ERBUD S.A
KRAKOWSKIE CENTRUM
REHABILITACJI I ORTOPEDII

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
I ORTOPEDII

W Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii powstał pierwszy w regionie
oddział rehabilitacji narządu ruchu oraz nowy blok operacyjny, wyposażony
w innowacyjną infrastrukturę. Jesienią 2018 roku na terenie kompleksu przy
ul. Modrzewiowej, gdzie mieści się ortopedyczna placówka, ruszyły gruntowe prace
remontowe. W ich ramach modernizację przeszły dwa budynki lecznicy. Obie
inwestycje pochłonęły prawie 55 000 000 zł. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
instalację wody lodowej dla budowanego bloku operacyjnego.
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ERBUD S.A.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W JAŚLE

JASŁO

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE

Projekt zakładał kompleksowy modernizację części żeńskiej oddziału
chirurgicznego. Powstały nowe pokoje z łazienki. Na salach chorych pojawiło się nowe
wyposażenie. W ramach inwestycji zaplanowano także wymianę instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
instalacji przeciwpożarowej, montaż klimatyzacji i wymianę instalacji gazów
medycznych. Na realizację inwestycji przekazano kwotę przeszło 2 000 000 zł. Zakres
naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz monitoringu BMS dla nowobudowanego bloku
operacyjnego.
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ERBUD OPERATIONS
SP. Z O.O.
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli powstał nowy blok
operacyjny. Mieści się na drugim piętrze Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego.
Jest tam 5 sal operacyjnych z zapleczem do przygotowania pacjenta do zabiegu, sala
wybudzeniowa oraz 3 sale zabiegowe pracowni endoskopowej: gastroskopii,
kolonoskopii oraz sali przeznaczonej do zabiegów wykonywanych pod kontrolą
aparatu rentgenowskiego. Na części parteru powstała sterylizatornia. Powierzchnia
całkowita nowych, wybudowanych i wyposażonych pomieszczeń wynosi 2 390 m2.
Wartość inwestycji to około 25 000 000 zł. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
nowobudowanego bloku operacyjnego.

www.inwentech.pl
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GRUPA 3J S.A.
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB
PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY
W RABCE-ZDROJU

RABKA ZDRÓJ

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
ODDZIAŁ TERENOWY W RABCE-ZDROJU

Projekt zakładał modernizację i rozbudowę gmachu istniejącej już kliniki
Bronchologii i Mukowiscydozy. W nowym skrzydle powstał nowoczesny blok
operacyjny, centralna sterylizatornia, ambulatorium oraz zaplecze diagnostyczne.
Pacjenci mają do dyspozycji komfortowe 1 do 3 osobowe pokoje z własnymi węzłami
sanitarnymi. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2 000 m2, a kubatura to 39 000 m3.
Inwestorem tego przedsięwzięcia był rabczański Oddział Instytutu Gruźlicy i Chorób
Płuc. Całość inwestycji opiewała na kwotę 59 000 000 zł. Zakres naszych prac
obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżania
powietrza, instalację wody lodowej, projekt oraz wykonanie systemu automatyki
kontrolno-sterującej.

www.inwentech.pl
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PODHALAŃSKA GRUPA
BUDOWLANA ROBEX-BUD
SZPITALNY ODDZIAŁ RATOWNICZY
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

SUCHA BESKIDZKA

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATOWNICZY
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Projekt zakładał modernizację istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przebudowę kładki i zadaszenia
łączącego pomieszczenia SOR z lądowiskiem dla śmigłowców LPR. Budżet projektu
przewidywał również doposażenie oddziału w specjalistyczny sprzęt medyczny.
Pomieszczenia SOR zostały przebudowane lub wykonane od nowa, w celu osiągnięcia
przez SOR wyższej funkcjonalności i zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wizytówką ZOZ w Suchej Beskidzkiej, oddziałem,
z którym część z ponad 15 000 hospitalizowanych rocznie pacjentów ma pierwszy
kontakt. Całkowita wartość projektu to 4 306 801,46 zł. Zakres naszych prac obejmował
kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.

www.inwentech.pl
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SPECJALISTYCZNY SZPITAL
W BRZOZOWIE
CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA
CHORÓB PIERSI W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

BRZOZÓW

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB PIERSI
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU W BRZOZOWIE
OPIS:
23 czerwca 2020 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie otwarte zostało
pierwsze na Podkarpaciu Centrum specjalizujące się w diagnostyce i procesie
terapeutycznym nowotworu piersi, tzw. Breast Cancer Unit (BCU). Jednostka
ta wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt oraz grono doświadczonych
specjalistów Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia umożliwiły tworzenie
tzw. centrów kompetencji dla poszczególnych rodzajów nowotworów. Dzięki tej
Jednostce kobiety mają dostęp do godnego leczenia w komfortowych warunkach.
Zakres naszych prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji.

www.inwentech.pl
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PRZEDSIĘBIORSTWO
SANATORYJNO-TURYSTYCZNE
STOMIL SP. Z O.O.
SANATORIUM UZDROWISKOWE
„STOMIL”

RYMANÓW ZDRÓJ

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

SANATORIUM „STOMIL”

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil” położone jest w Rymanowie Zdroju na
wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą
budynków o łącznej powierzchni ponad 5 200 m2 i oferuje funkcjonalne pokoje 1, 2, 3
osobowe dla ponad 170 gości. Otwarcie nowej części kompleksu z 34 pokojami
o podwyższonym standardzie miało miejsce w sierpniu 2017 r. Zakres naszych prac
obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz systemu
klimatyzacji pomieszczeń zabiegowych, krytego basenu, SPA oraz części
konferencyjnej.

www.inwentech.pl
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Mostostal Warszawa S.A.
WYDZIAŁ INFORMATYKI,
ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
AGH

KRAKÓW

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI
I TELEKOMUNIKACJI AGH
3

Jest to budynek o kubaturze ponad 11 000 m i powierzchni użytkowej
wynoszącej ponad 2 000 m2. Znajduje się przy ul. Czarnowiejskiej 74 w Krakowie.
Na czterech kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne,
laboratoryjne, biurowe, konferencyjne oraz techniczne. Wartość kosztorysowa
inwestycji wyniosła 21 000 000 zł. Zakres naszych prac obejmował kompleksowe
wykonanie systemu klimatyzacji VRV oraz klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb
pracowni komputerowych oraz serwerowni.

www.inwentech.pl
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KPB S.A.
HALA NOWY ŻMIGRÓD
NOWY ŻMIGRÓD

OPIS:

ZLECENIODAWCA
NAZWA
LOKALIZACJA

HALA NOWY ŻMIGRÓD

Na terenie przylegającym do Gminnego Przedszkola w Nowym Żmigrodzie
wybudowano 1-kondygnacyjny budynek z pełnowymiarowymi boiskami do piłki
ręcznej, nożnej halowej, siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Inwestycja
realizowana była przez dwa lata i kosztowała 4 194 870 zł. W godzinach lekcyjnych
obiekt służy głównie uczniom miejscowej szkoły podstawowej i średniej,
a popołudniami także klubom sportowym i mieszkańcom. Zakres naszych prac
obejmował kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.

www.inwentech.pl

Wizualizacje i zdjęcia pochodzą z:
1. zasoby działu marketingu Nobu Hotel Warsaw
2. zasoby własne INWENTECH GROUP SP. Z O.O.
3. zasoby oddziału marketingu GD&K GROUP
4. strona zozsuchabeskidzka.pl
5. strona urbanity.pl
6. strona krakow.gosc.pl
7. strona lovekrakow.pl
8. strona bergohotel.pl
9. strona nosalowy-dwor.eu
10. strona nosalowypark.pl
11. strona angelstradom.com
12. strona franciszkanskie.pl
13. strona investmap.pl
14. strona of celist.pl
15. strona investmap.pl
16. strona podiumpark.pl
17. strona tarnownet.pl
18. strona gazetakrakowska.pl
19. strona terazjaslo.pl
20. strona jaslo4u.pl
19. strona stw24.pl
20. strona szpital-stw.pl
21. strona sanitas.sanok.pl
23. strona polska-org.pl
24. strona nowyzmigrod.eu
26. strona buma.pl
27. strona onyxof ce.pl
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