.

REALIZACJE


RD BUD Sp. z o.o. – Park Biurowy Neopark Warszawa
 Docieplenie sufitów oraz ścian w garażu
 Izolacje ścian zewnętrznych
 Wykończenie słupów, sufitów, i ścian tynkiem cienkowarstwowym na izolacji
termicznej
http://www.rdbud.com/realizations,67,,,show.htm



PB UNIMAX Sp. z o.o. – „Budowa budynków mieszkalnych oznaczonych numerami A3
oraz A5 w Łodzi przy ul. Żeligowskiego” – CITY PARK IV
 Wykonanie dociepleń z wełny mineralnej pomieszczeń w poziomach garażu i wejść
do klatek schodowych w budynku A3
http://pbunimax.pl/aktualnosci/wpis/20



HB REAVIS CONSTRUCTION PL Sp. z o.o. – „West Station” – budynek biurowy nr 1
 Wykonanie dodatkowej izolacji akustycznej garażu budynku biurowego
http://hbreavis.com/project/west-station-i-ii/



STRABAG Sp. z o.o. – Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie
 Montaż wełny na stropach i ścianach garażu podziemnego
http://www.strabag.pl/databases/internet/_public/content.nsf/web/PL-STRABAG.PL-PRASA-2014STRABAG%20wybuduje%20Centrum%20Dziedzictwa%20Kulturowego%20w%20Pruszkowie



SGI S.A. – Zespół budynków mieszkalno-usługowych „Moja Malta” w Poznaniu
 Kompleksowe wykonanie izolacji termicznej stropu garażu i ścian klatek
schodowych garażu wraz z wykonaniem tynku
http://www.sgi.pl/mieszkania-poznan/moja-malta/#lokalizacja



AGVO Sp. z o.o. – Strzelnica sportowa w Warszawie
 Izolacja ścian strzelnicy wełną Isover z welonem
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/strzelnica-sportowa,b9310



MOTA-ENGIL S.A. – Kompleks mieszkaniowy – Poznań, ulica Sowińskiego
 Wykonanie termoizolacji stropów i ścian w garażach
 Wykonanie tynkowania natryskowego
http://mota-engil-ce.eu/pl/press-information/news/mota-engil-ce-wykonawca-parku-sowinskiego-wpoznaniu-1578
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INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. – Osiedle mieszkaniowe „Zielona Dolina II” w
Warszawie
 Docieplenie stropu i ścian garażu podziemnego wełną fazowaną z wyprawą
końcową
 Docieplenie wełną korytarzy i klatek schodowych z wykonaniem warstwy zbrojącej
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/zielona-dolina-ii,b10612



P.B.H. ARKOP – Budowa etapu II – budynku A i B zespołu budynków mieszkalnych z
usługami w rejonie ulic Chrzanowskiego i Przeworskiej w Warszawie - „Mała Praga”
 Kompleksowe docieplenie stropów i elementów konstrukcyjnych garażu
podziemnego
http://www.lcc.pl/pl/mala-praga/o-inwestycji



„Mosty-Łódź” S.A. – Stadion Widzewa Łódź,trybuna południowa, północna i wschodnia
 Docieplenie sufitów i ścian w systemie garażowym
 Wykonanie tynku natryskowego
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/najnowsze_wiesci_z_budowy_stadionu_widzew_lodz,7805.
html



TECHNOBUD NOWY SĄCZ Sp. z o.o. – Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem
podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Krakowskiej 84-86 we Wrocławiu
„KRAKOWSKIE TARASY”
 Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej stropu garażu oraz słupów i ścian metr
poniżej stropu
http://www.tbns.com.pl/node/125



INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. – Budynek z garażem i infrastrukturą „Korona Pragi”
przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie
 Wykonanie docieplenia stropu garażu
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/korona-pragi,b10964



BUDMIEX S.A. – Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz garażem
podziemnym i infrastrukturą przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 19 w Poznaniu
 Wykonanie izolacji stropu garażu
http://www.chlapowskiego19.pl/



MEDIQ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – budynek handlowo-usługowo-biurowy
w Legionowie
 Wykonanie izolacji stropu garażu
 Wykonanie delatacji na stropie garażu, montaż listwy piankowej
http://toiowo.eu/legionowo-galeria-legionowo-od-wrzesnia/
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PB UNIMAX Sp. z o.o. – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Głowackiego w
Warszawie
 Wykonanie docieplenia stropu i ścian garażu
 Izolacja kanału wentylacji bytowej
 Izolacja termiczna ścian klatki schodowej i korytarzy
 Białkowanie szybu windowego i szachtów teletechnicznych
http://pbunimax.pl/realizacje/realizacja/44



TK-Bud Sp. z o.o. – „OSIEDLE RYCERSKIE” we Wrocławiu
 Wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych wraz z numeracją
 Wykonanie oznakowania filarów
 Montaż słupków drogowych
 Montaż znaków drogowych i tabliczek informacyjnych
http://www.osiedlerycerskie.com.pl/



PB UNIMAX Sp. z o.o. - zespół budynków mieszkaniowo-usługowych w Warszawie przy
ulicy Bobrowieckiej 10
 Wykonanie docieplenia stropów w garażu
 Wykonanie docieplenia ścian garażu
http://bobrowiecka10.pl/



BUDNER S.A. – REZYDENCJA WORONICZA
 Wykonanie natrysku na palisadzie w garażu
 Malowanie powierzchni w garażu
http://budnerdevelopment.pl/inwestycje/rezydencja-woronicza/



UNIBEP S.A. – Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galeria Północna” przy ulicy
Świadowida w Warszawie
 Wykonanie docieplenia stropu garażu
 Wykonanie docieplenia ścian i szachtów
http://unibep.pl/dla-mediow/materialy-prasowe/118-unibep-zbuduje-galerie-polnocna-wwarszawie.html



MOSTOSTAL WARSZAAWA S.A. – Kompleks Mieszkaniowy „Nowy Mokotów' w
Warszawie
 Ocieplenie stropu garażu
 Ocieplenie ścian klatki schodowej wraz z wyprawką tynkarską
 Malowanie natryskowe ścian garażu
http://www.mostostal.waw.pl/firma/aktualnosci/archiwum/mostostal-warszawawybuduje-nowy-mokotow
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BUDMIEX S.A. – Wilda – Osiedle przy ul. Rolnej w Poznaniu
 Ocieplenie stropu garażu
 Ocieplenie ścian klatki schodowej wraz z wyprawką tynkarską
 Malowanie natryskowe ścian i sufitu garażu
http://www.budimex-nieruchomosci.pl/poznan-osiedle-przy-rolnej-3/



BUDNER S.A. – Osiedle Wilno 2
 Ocieplenie stropu garażu
 Ocieplenie ścian klatek schodowych w hali garażowej
 Ocieplenie stropu/ścian śmietnika
http://www.domdevelopment.com.pl/pl/wilno



SKANSKA S.A. – Projekt MICKIEWICZA- etap I
 Wykonanie ocieplenia stropu garażu podziemnego oraz ścian na kondygnacjach
podziemnych (-1,-2)
http://www.skanska.pl/pl/media/wywietl-komunikat/?nid=Q6zsaAAA



AKS Budownictwo Sp. z o.o. – Budynek handlowo – usługowy w Szamotułach przy ul.
Nowowiejskiego
 Wykonanie docieplenia stropu garażu w systemie Rockwool Ecorock FG
 Wykonanie docieplenia ścian pomieszczeń handlowych oraz ścian klatki schodowej
na poziomie parkingu półotwartego poziom -1
 Wykonanie docieplenia ścian w garażu podziemnym w systemie Rockwool Ecorock
FF
 Wykonanie docieplenia stropu nad pasażami w systemie Rockwool Ecorock FG
http://www.aks.ibc.pl/aktualnosci/wyswietl_wiadomosc/115/budynek-handlowouslugowy-w-szamotulach-przy-ul--nowowiejskiego.html



KB DOM Sp. z o.o. – Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem
podziemnym przy ul. Branickiego/Gieysztora w Warszawie
 Docieplenie stropu garażu podziemnego
 Docieplenie ścian klatek schodowych , węzła c.o., pomieszczenia przyłącza wody
 Docieplenie ścian rampy i pomieszczenia gospodarczego
 Docieplenie ścian szachtów oddymiających
http://www.kbdom.pl/news/147/warszawa-osiedle-srodmiescie-wilanow-budd



UNIBEP S.A. – Zespół Mieszkaniowy „Żoliborz Artystyczny” przy ul. Powązkowskiej w
Warszawie
 Wykonanie docieplenia stropu garażu
 Wykonanie docieplenia stropów przedsionków oraz ścian przedsionków klatek
schodowych
 Wykonanie docieplenia ścian klatek schodowych
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 Wykonanie docieplenia ścian śmietnika, szachtów wentylacyjnych, szachtów
ddymiających
http://unibep.pl/Wybrane_realizacje/Budownictwo_mieszkaniowe/Zoliborz_Artyst
yczny


ATAL Construction Sp. z o.o. – Inwestycja Chojny Park 1 w Łodzi
 Malowanie poziome na posadzce przemysłowej w garażu podziemnym
 Malowanie pionowe na słupach i ścianach
http://www.atal.pl/inwestycje/lodz/Chojny-Park



UNIBEP S.A. – Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem
wielopoziomowym w Pruszkowie przy ul. Powstańców
 Malowanie mieszkań i korytarzy
 Malowanie klatki schodowej
 Oznakowanie poziome i pionowe garaży
http://unibep.pl/Wybrane_realizacje/Budownictwo_mieszkaniowe/Wola_Apartme
nts_w_Pruszkowie



UNIBEP S.A. – Budynek mieszkalny wielorodzinny z parterem handlowo – usługowym,
garażem w części podziemnej i w części parteru w Warszawie przy ul. Okrzei
 Kompleksowe wykonanie docieplenia stropów garażu wraz z natryskiem
 Docieplenie ścian garażu i klatek schodowych z wykończeniem tynkiem
cienkowarstwowym
 Docieplenie ścian śmietnika



FABRYKA MEBLI FORTE – HALA MAGAZYNOWA w Ostrowi Mazowieckiej
 Wykonanie oznakowania poziomego na hali magazynowej



KARMAR S.A. – Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Centauris Etap III we
Wrocławiu
 Wykonanie docieplenia stropu w garażu podziemnym oraz ścian klatek
schodowych wraz z wykonaniem tynku natryskowego
http://centauris.pl/



UNIBEP S.A. – Osiedle mieszkaniowe BEMOWO PARK w Warszawie
 Docieplenie stropu garażu na poziomie -1 w systemie BOLIX
 Docieplenie belek i ścian garażu na poziomie -1 w systemie BOLIX
 Docieplenie ścian klatek schodowych w garażu podziemnym
 Docieplenie ścian garażu podziemnego
 Docieplenie ścian śmietnika
http://dor.pl/investments/bemowo-park
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BUDIMEX S.A. – Inwestycja AVIA –Enklawa 3 w Krakowie przy ul. Orlińskiego
 Kompleksowe wykonanie docelowej organizacji ruchu w garażu podziemnym
 Kompleksowe wykonanie docelowej organizacji ruchu wokół enklawy E3
http://www.budimex-nieruchomosci.pl/krakow-nowe-czyzyny.html



BIL Sp. z o.o. – Budynek biurowy przy ul. Wrocławskiej w Opolu
 Docieplenie stropu w garażu podziemnym w systemie Isoroc Isofas-LM
http://www.firmabil.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Ite
mid=60



UBIP ARBUD Paweł Krześlak – Budynki A i B położone w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Sadowej 20
 Wykonanie docieplenia stropu w garażu podziemnym
 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w garażu podziemnym



UNIBEP S.A.– „Apartamenty Royal Park” w Warszawie
 Docieplenie stropu garażu na poziomie -1 w systemie BOLIX
 Docieplenie belek garażu i ścian garażu w systemie BOLIX
 Izolacja termiczna trzonów komunikacyjnych klatek schodowych na poziomie -1
wraz z wykończeniem
 Izolacja termiczna śmietnika, przedsionki klatek schodowych w poziomie parteru
oraz pomieszczeń technicznych
 Docieplenie szachtów wentylacyjnych i oddymiających w budynkach C,D, i E
http://apartamentyroyalpark.ql.pl/pl/o-inwestycji,aktualnosci.html



MADEJ-BUD – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul.
Obywatelskiej
 Wykonanie docieplenia stropu w garażu podziemnym wraz z tynkowaniem
 Wykonanie docieplenia ścian klatek schodowych w garażu podziemnym metodą
lekką mokrą



BUDNER – Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi przy ul.
Krasińskiego w Warszawie
 Wykonanie izolacji stropu nad garażem oraz ścian wełną mineralną na poziomie -1
oraz w wiatrołapach na poziomie )
 Wykonanie, dostawa i montaż projektu i oznakowania garażu
http://www.krasinskiego58.homeinvest.pl/
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STRABAG Sp. z o.o. - Budowa budynku wielofunkcyjnego „ASTORIA” przy ul. Przeskok w
Warszawie
 Kompleksowe wytworzenie, dostawa i wbudowanie izolacji termicznej podziemia
 Malowanie ścian murowanych, żelbetowych i ściany szczelinowej na kondygnacjach
podziemnych oraz malowanie pomieszczeń technicznych
http://www.strabag.pl/databases/internet/_public/content.nsf/web/PLSTRABAGPL.PL-PRASA-2014STRABAG%20Real%20Estate%20buduje%20obiekt%20biurowohandlowy%20w%20centrum%20Warszawy



INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o.– Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Księżycowej
 Docieplenie stropu i ścian kondygnacji podziemnej wełną lamelową wraz z
natryskiem warstwy wykończeniowej
http://www.instalbud.rzeszow.pl/index.php/budynek-wielorodzinny-ul-ksiycowawarszawa



INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o. – Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych „A+B” z garażami podziemnymi przy ul. Domeyki w Lublinie
 Wykonanie docieplenia stropu i ścian garażu wraz z wyprawą końcową
http://www.instalbud.rzeszow.pl/index.php/osiedle-mieszkaniowe-lublin



INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o. – Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z
garażem podziemnym w Ząbkach przy ul. Powstańców 33
 Docieplenie stropu i ścian kondygnacji podziemnej wełną lamelową wraz z
natryskiem warstwy wykończeniowej
http://www.instalbud.rzeszow.pl/index.php/budynek-wielorodzinny-zbki-etap-iii



P.B.H. ARKOP – Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego LC CORP przy ul.
Poborzańskiej w Warszawie
 Kompleksowe wykonanie ocieplenia stropów i podciągów garaży podziemnych w
systemie ISOROC, BOLIX, z wyprawą tynkiem mineralnym
 Kompleksowe malowanie ścian kondygnacji farbą akrylową



WARBUD S.A. – Budowa Central Park Ursynów 1 przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
 Wykonanie docieplenia stropów i ścian w garażu
 Wykonanie elewacji montaż ETICS – attyki i kominy
http://www.warbud.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-warbud/warbud-zrealizuje-ietap-budowy-osiedla-mieszkaniowego-central-park-ursynow-w-stolicy
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WARBUD S.A. – Budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego WUM przy ul. Księcia
Trojdena w Warszawie
 Kompleksowe wykonanie docieplenia stropów iścian garażu w systemie BOLIX
http://www.warbud.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-warbud/warbud-wykona-roboty-budowlane-iinstalacyjno-montazowe-wraz-zagospodarowaniem-terenu-w-centrum-sportowo-rehabilitacyjnymwum



SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o. – Budowa Zespołu Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul.
Sytej w Warszawie
 Wykonanie docelowej organizacji ruchu w garażu podziemnym poziom -1



MOTA-ENGIL Central Europe S.A. – Inwestycja w Łodzi przy ul. Kilińskiego
 Wykonanie termoizolacji stropów w garażach w systemie Rockwool Ecorock FG
wraz z natryskiem
http://www.urbanity.pl/lodzkie/lodz/apartamenty-ilumino,b9252



ERBUD S.A. – Budynek biurowo – usługowy z garażem podziemnym „X2 Boutique
Office” ul. Czerska w Warszawie
 Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z numeracją
miejsc parkingowych, montażem luster, znaków i tablic informacyjnych, malowanie
filarów, montaż separatorów, malowanie cokołu na styku posadzka ściana na
poziomie -1 i -2
http://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/x2-boutique-office,b7216



BUDNER S.A. – Skoroszewska/Warszawa
 Wykonanie ocieplenia stropu garażu wełną mineralną z natryskiem
 Wykonanie oznakowań pionowych oraz poziomych
 Wykonanie prac malarskich w garażu, malowanie ścian, słupów, stropu poza
dociepleniem



BUDNER S.A.– Osiedle Wilno w Warszawie
 Ocieplenie stropu garażu, ścian murowanych oraz słupów wraz z malowaniem
 Oznakowanie poziome garażu
http://www.domdevelopment.com.pl/pl/wilno



ERBUD S.A. – Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze
 Termoizolacja parkingu podziemnego w technologii wełny frezowanej FASROCK
LG1, wykończenie w systemie chemii BOLIX
 Malowanie stref parkingowych garażu podziemnego
http://www.erbud.pl/realizacje.php?type=in_progress&real=429
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HB REAVIS CONSTRUCTION PL – budynek biurowo-usługowy przy ul. Postępu w
Warszawie
 Pozioma i pionowa izolacja termiczna i akustyczna – izolacja stropów w hali
garażowej
 Pionowa termiczna i akustyczna izolacja – izolacja ścian – w pomieszczeniu
wentylatorni na poziomie dachu
 Pionowa termiczna i akustyczna izolacja – izolacja ścian- strop nad klatką schodową
 Pionowa i pozioma izolacja termiczna i akustyczna – izolacja ścian wewnętrznych
oraz stropów
 Izolacja i wykończenie attyk budynku
 Wykonanie oznakowania poziomego garażu (malowanie linii, strzałek, symboli,
oznakowanie słupów i naroży)
 Dostawa i montaż luster drogowych, separatorów parkingowych, znaków
drogowych
http://www.hbreavis.com/postepu14



BUDNER S.A.– DERBY 14 etap IV w Warszawie
 Ocieplenie stropu garażu podziemnego, ścian klatek schodowych garażu w
systemie ROCKWOOL
 Malowanie stropów i ścian niedocieplonych i nietynkowanych w garażach
budynków mieszkalnych N, O, P, R
 Wykonanie kompleksowej organizacji ruchu w garażu podziemnym
http://www.domdevelopment.com.pl/oferta/o-inwestycji/derby-3/



AEDES S.A.– budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Agrestowej w Krakowie
 Oznakowanie parkingów w budynkach mieszkalnych B2 i B3
http://www.aedes.pl/?q=gallery&w=6



ZRO STANISŁAW REPIŃSKI – Blok Mieszkalny przy ul. Moniuszki w Kościerzynie
 Wykonanie prac dociepleniowych stropu hali garażowej
http://www.osiedlemoniuszki.pl/wykonawca/dom-na-moniuszki-pgalery-4.html



TULCON S.A. - Budynki wielorodzinne ul. Rolna Katowice
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Montaż znaków
http://www.tulcon.pl/budownictwo-mieszkaniowe/24
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AEDES S.A. – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Friedleina w Krakowie
 Oznakowanie poziome miejsc postojowych (linie oraz numeracja)
 Oznakowanie ostrzegawcze na słupach i ścianach garażu
 Oznakowanie pionowe (znaki)
 Montaż odbojów w garażu podziemnym
http://www.aedes.pl/?q=gallerye&w=66



TELKA Sp. z o.o.– budynek mieszkalny przy ul. Krasińskiego w Warszawie
 Malowanie oznaczeń pionowych i poziomych w garażu
 Malowanie ścian i sufitów garażu wraz z przygotowaniem podłoża
 Malowanie szachtu windowego
http://www.telka.com.pl/realizacje/



INSTALBUD – RZESZÓW Sp. z o.o. – Blok mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lirowej w
Warszawie
 Wykonanie oznakowania garażu podziemnego kondygnacji -1, -2
http://www.instalbud.rzeszow.pl/index.php/zrealizowanemieszkaniowe/287lirowa



TK-BUD Sp. z o.o. Sp. K-a– Budynek wielorodzinny przy ul. Braci Czeczów w Krakowie
 Malowanie ścian i sufitów kondygnacji przyziemia
 Malowanie oznaczeń poziomych
 Numeracja miejsc parkingowych
 Oznakowanie żółto-czarne filarów i ścian



P.B.H. ARKOP – Budynek mieszkalny, wielorodzinny ARKOP przy ul. Rakietowej we
Wrocławiu
 Kompleksowe docieplenie stropów garaży podziemnych wełną mineralną w
systemie Rockwool wraz z tynkowaniem
 Kompleksowe wykonanie docieplenia ścian garaży podziemnych styrodurem
 Kompleksowe malowanie ścian kondygnacji farbą akrylową
http://www.arkop-deweloper.pl/



KONSTANTY STRUS - Galeria Jurowiecka w Białymstoku
 Ocieplenie stropu garażu wełną firmy Rockwool w systemie ECOROCK FG wraz z
tynkowaniem
http://kstrus.pl/inwestycja/galeria-jurowiecka/



INSTALBUD–RZESZÓW Sp. z o.o.– Budynek Wielorodzinny przy ul. Powstańców w
Ząbkach
 Oznakowanie garażu podziemnego
http://www.instalbud.rzeszow.pl/index.php/budynek-wielorodzinny-zbki-etap-iii

10
REMONTEAM Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 30/4, 00-336 Warszawa, www.remonteam.pl, biuro@remonteam.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000457382, NIP 5761576035 wysokość kapitału zakładowego 5000 PLN, wysokość kapitału wpłaconego 5000 PLN

.



ARKOM Sp. z o.o. – Copernicus Park II w Słupsku
 Wykonanie oznakowania miejsc parkingowych, filarów, cokołów, oznakowania
poziomego, dostawa i montaż znaków drogowych
http://www.sgi.pl/mieszkania-slupsk/copernicus-park/



PROCHEM S.A. – Centrum Biurowo – Usługowe przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie
 Wykonanie prac izolacyjno-wykończeniowych w garażu w systemie Rockwool
Ecorock FG



EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO – ArtEco Rezydencja w Warszawie
 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w garażu podziemnym w
szczególności oznakowanie miejsc postojowych wraz z numeracją jako malowanie
cienkowarstwowe, oznakowanie słupów i naroży, dostawa i montaż luster
drogowych i znaków drogowych
http://www.marvipol.pl/inwestycje/3-rezydencja-arteco/o-inwestycji



BUMA CONTRACTOR – Osiedle Krakowskie etap II, ul. Odrzańska
 Docieplenie stropów i belek nad kondygnacją podziemną z natryskiem
 Docieplenie stropów na klatkach schodowych – kondygnacja podziemna
http://www.bumacontractor.pl/node/782



Zielona Polana APUS – Osiedle Zielona Polana w Krakowie
 Wykonanie odblaskowego oznakowania słupów i ścian żelbetowych parkingu
podziemnego farbami Bandax
 Wykonanie odblaskowego oznakowania poziomego na kostce betonowej parkingu
podziemnego farbami Bandax
 Wykonanie poziomego oznakowania cyfrowo-literowego miejsc parkingowych
parkingu podziemnego, na kostce betonowej farbami Bandax
 Dostawa i montaż elementów progu zwalniającego
 Dostawa i montaż elementów ogranicznika wysokości na wjeździe do garażu
 Dostawa i montaż lustra wypukłego drogowego
 Wykonanie oznakowania poziomego na kostce betonowej farbami Bandax
http://www.zielona-polana.pl/pl/sprzedaz-mieszkan/zespol-zabudowy/D



BUDNER S.A. – Inwestycja przy ul. Rydygiera nr bud. 345 w Warszawie
 Wykonanie reparacji żelbetów i malowania w stacji TRAFO
 Kompleksowe wykonanie docieplenia garażu
 Wykonanie malowania ścian i sufitów garażu oraz szachów windowych wraz z
lokalną reparacją żelbetów
 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w garażu wraz z cokołami
http://www.budner.pl/pl/aktualnosci/125-bud_zesp_zab_mieszk
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P.B.H. ARKOP – Budynek mieszkalny, wielorodzinny LC CORP przy ul. Granicznej we
Wrocławiu
 Kompleksowe docieplenie stropów garaży podziemnych wełną mineralną w
systemie Rockwool wraz z tynkowaniem
 Kompleksowe wykonanie docieplenia ścian garaży podziemnych styrodurem
 Kompleksowe malowanie ścian kondygnacji farbą akrylową
 Kompleksowe wykonanie oznakowania garażu podziemnego
http://www.arkop.com.pl/realizujemy-dla-lc-corp-budynek-wielorodzinny-przy-ulgranicznej-we-wroclawiu/



NOVUM MANAGEMENT- Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
 Kompleksowe systemowe ocieplenie stropu garażu podziemnego w technologii
Rockwool wraz z tynkowaniem izolacji
 Wykonanie malowania powierzchni ścian i słupów garażu podziemnego
 Wykonanie oznakowań garażu podziemnego
http://dolnyslask.org.pl/559294,Wroclaw,2011_2014_Budowa_Centrum_Naukowej_Informacji
_Medycznej.html



KOBNEXT – Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. Kazimierza/Noskowskiego w
Częstochowie
 Kompleksowe ocieplenie stropu garaży podziemnych budynku w technologii firmy
Rockwool
http://www.kobnext.pl/budownictwo-mieszkaniowe



TK-BUD Sp. z o.o. Sp. K-a– Budynek wielorodzinny przy ul. Danka w Krakowie
 Ocieplenie stropu garażu w systemie garażowym firmy ROCKWOOL
 Oznakowanie poziome i pionowe garażu



BUMA CONTRACTOR - Osiedle FAMILIJNE w Krakowie ul. Dobrego Pasterza
 Malowanie przemysłowe ścian na garażu
 Malowanie informacyjne klatek schodowych
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
 Oznakowanie komunikacji ciągów pieszych
 Montaż znaków drogowych
http://www.osiedlefamilijne.pl/galeria
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BUDNER S.A. – Zespół mieszkalno – usługowy Longbridge w Pruszkowie
 Kompleksowe wykonanie docieplenia stropu garażu, lokali usługowych oraz
wiatrołapów wejść głównych
http://www.longbridge.pl/przy-palacu-c5



BUDIMEX S.A. – Zespół Mieszkaniowy przy ul. Smolnej w Poznaniu
 Wykonanie izolacji garażowej w systemie z wełną mineralną
 Oznakowanie poziome i pionowe garażu
http://www.budimex.pl/pl/o-budimex/realizacje/smolna-zespol-mieszkaniowy-wpoznaniu.html?category=budownictwo-ogolne



STRABAG Sp. z o.o. – Zakład Produkcji Hamulców BOSCH przy ul. Bierutowskiej we
Wrocławiu
 Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg
wewnętrznych



Spółdzielnia Mieszkaniowa OSADA – Budynek Mieszkalny Wielorodzinny na osiedlu
„Kminkowa” we Wrocławiu
 Opracowanie projektu organizacji ruchu dla zespołu garaży podziemnych
 Oznakowanie poziome i pionowe organizacji ruchu
http://www.smosada.pl/



F. B. I. TASBUD – Willa Radomiła w Radomiu
 Docieplenie stropu nad garażem oraz ścian zewnętrznych w systemie Rockwool
Fasrock LG
http://www.radomila.pl/index.html



TK-BUD Sp. z o.o. Sp. K-a – Budynek wielorodzinny przy ul. Wieniawskiego w Krakowie
 Ocieplenie stropu garażu w systemie Rockwool Ecorock FG
 Malowanie ścian i sufitów kondygnacji przyziemia
 Malowanie oznaczeń poziomych
 Numeracja miejsc parkingowych
 Oznakowanie żółto-czarne filarów i ścian
http://naolszy.pl/opis/opis-inwestycji/



SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o.– Zespół Mieszkalno-Usługowy „LUXOR Residences” w
Warszawie
 Wykonanie docelowej organizacji ruchu w garażu podziemnym
http://www.spsconstruction.pl/?id=realizacje&action=realizacje&p=46
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STRABAG Sp. z o.o. – Bielany Residence w Warszawie
 Malowanie ścian murowanych, żelbetowych, ściany szczelinowej oraz wejść do
klatek schodowych na kondygnacjach podziemnych
http://www.marvipol.pl/inwestycje/1-bielany-residence/dziennik-budowy



ERBUD S.A.– Inwestycja „Na Sowińskiego” w Warszawie
 Kompleksowe wykonanie oznakowania w garażu podziemnym wraz z malowaniem
cokołu w budynku
http://nasowinskiego.pl/



PRIBO - BUDYNKI Wielorodzinne z usługami ul.Aleje Krakowskie - Warszawa
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Baumit wraz z tynkowaniem
 Ocieplanie klatek schodowych metodą mokro-lekką w systemie Baumit
 Ocieplenie wjazdu i wyjazdu wełna frezowaną w systemie Baumit
http://www.pribo.pl/



P.B.H. ARKOP - BUDYNKI Wielorodzinne ul. Blacharska - Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem
 Malowanie przemysłowe ścian i sufitów w parkingu podziemnym
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Malowanie szybów windowych
http://www.arkop-deweloper.pl/



LOKUM DEWELOPER - Budynki wielorodzinne LOKUM di Trevi ul. Tarnogajska Wrocław
 Ocieplenie stropu garażu wełną frezowaną w systemie CAPAROL wraz z
tynkowaniem
http://lokumdeweloper.pl/oferta/lokum-di-trevi/opis.html



ARKOM Budownictwo Przemyslowe - Budynki wielorodzinne Płock
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Malowanie cokołu
http://www.arkom.slupsk.pl/index.html
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WINNICKI - Budynki wielorodzinne ul. Kochanowskiego Sochaczew
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Montaż znaków drogowych
http://www.winnicki.pl/biezace-realizacje.html



TULCON S.A. - Budynki wielorodzinne ul.Pękowicka Kraków
 Ocieplenie stropu garażu wełną frezowaną w systemie BAUMIT wraz z
tynkowaniem
 Malowanie przemysłowe ścian i sufitów w garażu
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
http://www.tulcon.pl/budownictwo-mieszkaniowe/19



SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o. - AURA GDAŃSK w Gdańsku
 Malowanie posadzki
 Malowanie przemysłowe ścian na garażu
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
 Montaż znaków drogowych
 Wykonanie wjazdu i wyjazdu w powłoce antypoślizgowej
http://www.auragdansk.pl/



BUDIMEX S.A - Osiedle ARBORETUM w Łodzi ul. Łukasińskiego 4
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
 Oznakowanie komunikacji ciągów pieszych
 Montaż znaków drogowych
 Wykonanie podjazdów z powłoki antypoślizgowej
http://www.arboretum-lodz.pl/index.php?display=galeria&sub=1



TOM-BUD Tomasz Wesołowski - GDAŃSK - Parkowe Wzgórze ul. Niepołomicka
 Ocieplanie stropu garażu wełną frezową w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem natryskowym
http://www.tombuddeveloper.pl/index.php?page=opis_lokalizacji_bm&b=3&sm=1&p=op
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BUDOPOL - WROCŁAW – Budynek Wielorodzinny ul. Na Grobli
 Ocieplanie stropu garażu wełną frezową w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem natryskowym
http://www.budopol.wroc.pl/CMS/inwestycje realizowane/inwestycje_realizowane.html



P.B.H. ARKOP - BUDYNKI Wielorodzinne ul.Vivaldiego- Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem
 Malowanie przemysłowe ścian i sufitów w parkingu podziemnym
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
http://www.arkop-deweloper.pl/



INTAKUS S.A. - Budynki wielorodzinne Mędłów Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop
http://www.intakus.pl/



CFE POLSKA - BUDYNEK BIUROWY EPSILION - Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem
 Malowanie przemysłowe ścian i sufitów w parkingu podziemnym
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
 Poprawki ścian żelbetonowych
http://www.cfe.com.pl/index.php/pl/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji



ERBUD S.A. - Galeria „TĘCZA” w Kaliszu
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z parkingu
 Oznakowanie komunikacji ciągów pieszych
 Tynkowanie przemysłowe ścian na parkingu oraz poprawki ścian żelbetonowych
pod tynkowanie
 Ocieplanie stropu garażu na strefie dostaw wełną w technologii firmy Bolix Izostrop
http://www.erbud.pl/realizacje.php?type=executed&real=106



P.B.H. ARKOP - BUDYNKI Wielorodzinne ul. Inowrocławskiej- Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
http://www.arkop-deweloper.pl/
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INTAKUS S.A. - Budynki wielorodzinne STABŁOWICE Wrocław – PASTELOWA KRAINA
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Montaż znaków
 Malowanie natryskowe ścian garażu
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop



INTAKUS S.A. - Budynki wielorodzinne ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej Opole
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop



INTAKUS S.A. - Budynki wielorodzinne przy ul. Krzemieniecka Wrocław
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie ostrzegawcze filarów, naroży i miejsc kolizyjnych
 Numeracja stanowisk



P.B.H. ARKOP - BUDYNKI Wielorodzinne ul. Krzemieniecka - Wrocław
 Ocieplanie stropu garażu wełną w technologii firmy Bolix Izostrop wraz z
tynkowaniem
 Malowanie przemysłowe ścian i sufitów w parkingu podziemnym
http://www.arkop-deweloper.pl/



DECHATLON Sosnowiec - sklep sportowy
 Oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 Oznakowanie poziome miejsc dla inwalidów i matek z dziećmi
 Oznakowanie przejść dla pieszych , strzałek kierunkowych
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