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Kubaturowe
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Mota-Engil Central Europe

Informacje finansowe / Financial information

0,82

mld PLN

przychód MECE w 2019 r.
2019 MECE income

37,3

Firma ma w swoim dorobku realizację ponad
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Mota-Engil Central Europe is one of the
largest Polish construction companies,
specialising in road and bridge
construction, civil construction, electrical
power works, road maintenance and real
estate development.

400 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych

The company's achievements include the

oraz wiele kompleksów mieszkaniowych,

construction of more than 400 kilometers of critical

budynków użyteczności publicznej i stacji

Polish motorways and expressways, residential

elektroenergetycznych. W swoim portfolio

complexes, public buildings, railway or substations.

posiada również zrealizowany w formule PPP

The portfolio also includes a PPP (public-private

(partnerstwo publiczno-prywatne) projekt

partnership) project for the construction of an

budowy parkingu podziemnego pod placem Nowy

underground parking under Nowy Targ Square in

Targ we Wrocławiu. Jest właścicielem prężnie

Wrocław. The company also owns a thriving granite

prosperującej kopalni granitu w Górce Sobockiej,

mine in Górka Sobocka, producing one million tons

produkującej milion ton kruszywa rocznie.

of aggregates per year.

Mota-Engil Central Europe

OBSZARY BIZNESOWE

mln PLN

wynik netto
net result

1,76

mln PLN

EBITDA 2019

Jeden z największych generalnych
wykonawców na polskim rynku,
specjalizujący się w budownictwie
drogowo-mostowym, kubaturowym,
elektroenergetycznym oraz real estate.

2,3

mld PLN

portfel zamówień 2019
2019 order book

BUSINESS AREAS

• Budownictwo kubaturowe

• Civil construction

• Budownictwo drogowe

• Road construction

• Budownictwo mostowe

• Bridge construction

• Nieruchomości

• Real estates

• Utrzymanie dróg

• Road maintenance

• Kopalnie

• Mines

• Prace elektroenergetyczne

• Electrical engineering works

BUDOWNICTWO OGÓLNE

CIVIL CONSTRUCTION

Bogate doświadczenie MECE z zakresu

Our extensive experience in civil construction has

budownictwa ogólnego obejmuje

been acquired over the course of comprehensive

kompleksowe wykonawstwo biurowców, hoteli,

construction projects relating to office buildings,

apartamentowców, lotnisk, centrów handlowych,

hotels, luxury residential buildings, airports,

parkingów. Realizujemy nawet najbardziej

shopping centres and car parks. We implement

skomplikowane projekty, zgodnie z wymaganiami

even the most complex projects using state of the

najnowszych technologii i norm jakościowych.

art technologies and latest quality standards.

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction
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Nasze wartości
Our values

Podstawą działalności w Mota-Engil Central
Europe jest duch współpracy, ambicja, uczciwość
i spójność. Ważne są wzajemne zaufanie i dążenie
do doskonałości. Wyznaczone ambitne cele
osiągane są dzięki zaangażowaniu wszystkich

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

The core of Mota-Engil Central Europe is the spirit

To this end, the company has created the

jednostek biznesowych. Firma kieruje się

W Mota-Engil Central Europe nieustannie

of cooperation, ambition, integrity and consistency.

“We support locally” social programme covering

doskonalone są standardy bezpieczeństwa

Mutual trust and striving for perfection are

a variety of social projects adapted to the actual

i higieny pracy. Firma promuje kulturę

important. Ambitious goals are achieved through

needs of the local community.

bezpieczeństwa wśród pracowników

the commitment of all business units. The company

i podwykonawców poprzez propagowanie

is guided by respect for cultural differences and the

bezpieczeństwa pracy, zapobieganie wypadkom

loyalty necessary to build a better future. All these

ODPOWIEDZIALNA FIRMA

oraz chorobom zawodowym. Prowadzi liczne

values are written down in the Code of Ethics and

Spółka jest liderem w obszarach bezpieczeństwa

programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia.

Business Conduct for MECE employees.

Jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla

RESPONSIBLE COMPANY

safety, accident and illness prevention. It runs

Social responsibility has a vital, strategic role at

numerous educational programmes, workshops

Mota-Engil Central Europe. The areas of corporate

and training courses. It is one of the signatories

social responsibility in which the company is

of the Agreement for Safety in the Construction

particularly involved include the following:

Industry - an organization associating the largest

szacunkiem dla różnic kulturowych i lojalnością,
koniecznymi dla budowania lepszej przyszłości.
Wszystkie te wartości zostały spisane w
obowiązującym pracowników MECE Kodeksie Etyki
i Postępowania w Biznesie.

pracy oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu. Głównymi obszarami, w które szczególnie
jest zaangażowana są:
• Bezpieczeństwo pracy
• Bezpieczeństwo drogowe
• Zaangażowanie społeczne

Bezpieczeństwa w Budownictwie – organizacji
zrzeszającej największe firmy budowlane, której
celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich
budowach. Docenieniem tej pracy są stałe
wyróżnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

• Occupational health and safety

• Zasoby ludzkie

• Road safety
• Social engagement

Wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace

• Human resources

budowlane, Mota-Engil wychodzi naprzeciw
lokalnej społeczności. Poprzez program

Wherever construction works are carried out,

społeczny „WspieraMY lokalnie”,  realizowane są

Mota-Engil rises up to meet the expectations of the

zróżnicowane projekty społeczne dopasowane do

local community.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Mota-Engil Central Europe is constantly improving
its health and safety standards. The company
promotes a safety culture among its employees
and subcontractors by promoting occupational

construction companies, whose aim is to improve
safety on Polish construction sites. This work
is appreciated by permanent awards from the
National Labour Inspectorate.

lokalnej społeczności i odpowiadające jej realnym
potrzebom.
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Nasze wartości

Our value
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Grupa Mota-Engil
Grupa Mota-Engil to międzynarodowa
organizacja wywodząca się z Portugali,
prowadząca działalność gospodarczą
w zakresie budownictwa i zarządzania
infrastrukturą w sektorach inżynierii
i budowy, środowiska i usług
środowiskowych, koncesji transportowych,
projektów energetycznych i górnictwa.

Firma powstała w 1946 roku i jest liderem na
portugalskim rynku budowlanym. Posiada
ugruntowaną pozycję wśród 30 największych
europejskich grup budowlanych. Mota-Engil jest
obecna na 3 kontynentach, w 23 krajach, na 3
różnych obszarach geograficznych – w Europie,
Afryce i Ameryce Łacińskiej. Niezależnie od
lokalizacji, Mota-Engil zawsze spełnia wysokie

Mota-Engil Group is a multinational
organization coming from Portugal,
with operations focused on construction
and infrastructure management in
the segments of Engineering and
Construction, Environment and Services,
Transport Concessions, Energy and
Mining.

Founded in 1946 is a leader in Portugal, with
a consolidated position in the ranks of the 30
largest European construction groups. Mota-Engil
Group is making its mark on 3 continents and in
23 countries, in 3 distinct geographical areas –
Europe, Africa and Latin America. The company
is maintaining the same standards of strict
compliance, quality and capacity for execution in

standardy jakości. Posiada potencjał oraz siły

each market that allowed Mota-Engil to assert itself

własne, niezbędne do prowadzenia inwestycji

internationally. With holdings in approximately

na każdym z tych rynków. Posiada udziały

280 companies, the company assumes a position

w około 280 spółkach, a swoją pozycję na rynku

in the market according with unique and integrated

zawdzięcza unikalnej, zintegrowanej wizji, która

strategic vision for the Mota-Engil of the future:

opiera się na internacjonalizacji, innowacyjności

a more international, innovative and competitive

i konkurencyjności Grupy w ujęciu globalnym.

Group on the global scale.

W skrócie / Summary
założona w
founded in

1946
roku

Europa

Główne wskaźniki / Main Indicators

Portugalia
Hiszpania
Wielka Brytania
Polska
Irlandia

Obroty / Turnover
3 000

obecna na 3 kontynentach, w 23 krajach
3 continents, 23 countries

lider na portugalskim rynku
leader in Portugal

30

znajduje się wśród 30 największych
europejskich grup budowlanych
in European Top 30 contractors

2,597

2,827
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Meksyk
Peru
Brazylia
Kolumbia
Republika Dominikany
Aruba
Panama

Grupa Mota-Engil

Budownictwo Kubaturowe

417

2017

2018

2019

Million Euros

Million Euros

22%

1,448

1,205

TOTAL

31%

949

885

2,872 M€
51%
2,711

Afryka

33%

TOTAL

5,365 M€

Civil Construction

0

407

2019
Obroty / Turnover

27%
Angola
Mozambik Malawi
RPA
Zimbabwe
Uganda
Rwanda
Gwinea
Kamerun
Wybrzeże Kości Słoniowej
Kenia

2019

405

2019
Portfel zamówień / Order Book

Europa
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Million Euros

2,802

2 500

3/23
1

EBITDA

Million Euros

36%
1,007

Ameryka Łacińska
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Mieszkania
Residental

8

Vermelo

26

Wilanovia

27

Ilumino

14

Nowa Dzielnica

18

Bardowskiego

20

Fajny Dom

28

Recanto

32

Avore

33

Yana

21

Amarelo

22

Esteio

22

Browary Warszawskie

34

Resi4Rent

36

City Island

36

Rydla

23

Angel Wings

24

Arkona Residence

25

Park Sowińskiego

37

Baltea Apartments

38

Słoneczne Tarasy

39

Mieszkania

Residential

Budownictwo Kubaturowe
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Biura
Offices

10

Inne
Others

EDP
Lizbona
Portugal

40

Selvita
Kraków
Poland

42

Metropolis
Lizbona
Portugal

43

Biura Offices

Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego
Main Public Library of the Mazowieckie
Voivedship, Poland

44

Politechnika Wrocławska
The Wrocław University of Technology, Poland

48

Parking „Nowy Targ”
„Nowy Targ” car park Poland

50

Parking podziemny na pl. Powstańców
Warszawy
Underground car park on Powstańców
Warszawy Square

51

Inne Others

11

Inne
Others

12

Szpital Santo Espirito
Hospital Santo Espirito

52

Hangary Jasionka
Jasionka Hangars

53

Centrum Badawcze Champalimaud
Champalimaud Centre for the Unknown,
Portugal

56

IBIS
Hotel Ibis, Poland

54

Dom Studencki
Dormitory, Poland

55

Laboratoium Nanotehnologii
Nanotehnology Laboratory, Portugal

62

Inne Others

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction

Centrum Handlowe Dolce Vita Tejo
Dolce Vita Tejo Shopping Center, Portugal

60
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Ilumino
Lokalizacja / Location
Łódz, Poland

2019

Klient / Client
Mota-Engil Real Estate
Całkowita powierzchnia / Gross area

63 630

m2

Ilumino jest najwyższym apartamentowcem
w Łodzi, gwarantującym niepowtarzalny widok
na centrum miasta oraz komfort doskonale
zaaranżowanej przestrzeni.
Ilumino is the highest residential building in Łódź,
guaranteeing a unique view of the city center
and the comfort of perfectly arranged space.

14

Ilumino
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Mieszkania

Residential

Ilumino
Powierzchnia / Area

63 630 m2

Mieszkania / Apartments
Lokale usługowe / Commercial premises

517
15

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

17

Najlepsza inwestycja
Łodzi 2017
Best investment in
Łódź 2017

Zespół budynków mieszkalnych o zróżnicowanej liczbie kondygnacji tworzy
jedyną w swoim rodzaju, niebanalną kompozycję architektoniczną.
Complex of residential buildings with diverse number of floors is being created
a unique, remarkable architectural composition.

16

Ilumino

Z myślą o komforcie wypoczynku mieszkańców,

Thinking about the comfort of the residents ‘rest,

na terenie inwestycji zaprojektowane zostało

the investment has designed a secluded patio full

ustronne, pełne cieszącej oczy zieleni patio,

of green eyes, as well as a common observation

a także wspólny taras widokowy – starannie

deck - carefully arranged on one of the buildings’

zaaranżowany na jednym ze skrzydeł budynków.

wings.

O niepowtarzalności tej fazy projektu stanowi

The uniqueness of this phase of the project is

jego architektura. Nowoczesny budynek

its architecture. The modern building was

połączony został z zabytkową, secesyjną

combined with a historic Art Nouveau Resursa

Resursą Rzemieślniczą z początku XX wieku.

Craft from the beginning of the XXth century.

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction
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Mieszkania

Residential

Nowa Dzielnica

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

49 697

Echo Investment

m2

Łódz, Poland
Etap / Stage I + II + III

I i II 2019,
III w budowie
in progress

Etap Stage
I

Etap Stage
II

Etap Stage
III

10 174 m2

16 382 m2

23 141 m2

83

159

231

Lokale usługowe / Commercial premises

3

-

4

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

1

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

5

6

6

Powierzchnia / Area
Mieszkania / Apartments

Kompleksowi mieszkaniowemu ma towarzyszyć zasada
współdzielenia przestrzeni. Powstanie m.in. prywatna biblioteka,
ogródek warzywny oraz miejsce do spotkań.
The residential complex will implement the sharing space idea.
The housing estate will include private library, vegetable garden
and place for joint meetings

18

Nowa Dzielnica

Nowa Dzielnica to nowoczesne osiedle w nowym

Nowa Dzielnica is a modern housing estate at

centrum Łodzi przy ul. Wodnej 23. Miejsce

Wodna 23 street in the new center of Łódź. Place is

otoczone zielenią i doskonale skomunikowane,

surrounded by greenery and well communicated.

znajdujące się w bliskiej lokalizacji z parkami,

It is nearby parks, bicycle paths and museums.

ścieżkami rowerowymi, muzeami.

First stage it is a 5-storey building with an

I etap to budynek 5-kondygnacyjny z podziemnym

underground garage, 100 square meters of green

garażem, 100 mkw. strefą zieloną oraz blisko 200

area and nearly 200 square meters of common

mkw. powierzchnią wspólną, na którą składają

area, consisting of courtyards, spacious staircases

się dziedzińce, klatki schodowe o układzie

with gallery layout and lobbies iluminated by

galeriowym oraz hole doświetlone światłem

natural light.

naturalnym.

In the second building located in the back of the

W drugim budynku w głębi podwórka

yard the 6 floors flats for rent were designed. The

zaprojektowano mieszkania na 6 kondygnacjach.

investment is implemented in the former factory

Inwestycja realizowana jest w dawnej dzielnicy

district near the city center.

fabrycznej blisko centrum miasta.

Mota-Engil will also build the third stage of the

Mota-Engil wybuduje także III etap inwestycji.

investment.

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction
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Mieszkania

Residential

Bardowskiego

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

16 860

m2

Yana

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

TDJ Estate

29 196

Mota-Engil Real Estate

2019

Katowice, Poland

Mieszkania / Apartments

Warszawa, Poland

m2

Mieszkania / Apartments

150

2019

223

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje podziemne / Underground stories

2

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

8

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

12

Inwestycja YANA to osiedle zaprojektowane

The YANA investment is a spacious and functionally

przestronnie i funkcjonalnie, z bogatą ofertą

designed housing estate with a wide range of

mieszkań o zróżnicowanych metrażach,

apartments of various sizes, from comfortable

od komfortowych kawalerek po pięciopokojowe

studios to five-room apartments. Each of them has

apartamenty. Każde z nich zostało wyposażone

been equipped with a balcony, loggia or garden.

w balkon, loggię lub ogródek. Eleganckie

The elegant interior design of common spaces is

wykończenie wnętrz przestrzeni wspólnych

a development of a modern style of buildings.

stanowi rozwinięcie nowoczesnej stylistyki

The YANA investment consists of two buildings with

budynków. W skład inwestycji YANA wchodzą dwa

a different number of levels.

budynki o zróżnicowanej liczbie kondygnacji.

Realizacja czterech budynków mieszkalnych

Construction of four buildings located near city

zlokalizowanych blisko centrum Katowic,

center of Katowice, during which strong impact is

w ramach której kładziony jest nacisk na komfort

being put on comfort of residents and arranging

mieszkańców i zapewnienie im przestrzeni do

for them space for rest. Nearby are located green

odpoczynku. W bliskiej lokalizacji znajdują się

areas, park, bike roads, all this providing close

tereny zielone, park, ścieżki rowerowe, aby

contact with nature.

zapewnić bliski kontakt z naturą.

20

Bardowskiego

Yana
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Mieszkania

Residential

Amarelo

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

10 783

m2

Rydla32

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

Mota-Engil Real Estate

11 814

Echo Investment

2018

Wrocław, Poland

m2

Kraków, Poland

2019

Inwestycja Amarelo obejmuje trzy budynki

Mieszkania / Apartments

Mieszkania / Apartments

otaczające wewnętrzny dziedziniec ze starannie

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Lokale usługowe / Commercial premises

4

zaaranżowaną zielenią oraz placem zabaw dla

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

3

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

4

87

dzieci. Warte podkreślenia są przyjazna architektura

91

w ciepłej kolorystyce, z wysokimi oknami oraz
wygodne rozwiązania, takie jak rowerownie czy

Kompleks składa się z dwóch budynków, w skład

The complex consists of two buildings consisting of

komórki lokatorskie.

których wchodzi 91 mieszkań oraz 4 lokale

91 apartments and 4 service premises. It will be a

The Amarelo investment includes three buildings

usługowe. Jest to wyjątkowe miejsce przyjazne

unique place friendly to cyclists, surrounded by

surrounding an internal courtyard with carefully

rowerzystom, otoczone dużą ilością zieleni,

lots of greenery, as well as having a charging

arranged greenery and a playground for children.

a także posiadające stanowisko do ładowania

station for electric cars.

Worth emphasizing are the friendly architecture in

samochodów elektrycznych.

warm colors, with high windows and comfortable
solutions such as bicycle rooms and storage rooms.

Esteio

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

6 277

Mota-Engil Real Estate

m2

Warszawa, Poland

2018

Mieszkania / Apartments

124

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

9

Inwestycja składająca się z dwóch budynków.
Na uwagę zasługuje nowoczesna bryła oraz
stylowa elewacja, ergonomicznie zaprojektowana
przestrzeń wspólna i nowoczesna architektura.
Investment consisting of two buildings. Worth
the attention are stylish elevation, ergonomically
designed shared space and modern architecture.

22

Amarelo

Esteio

Rydla32
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Mieszkania

Residential

Angel Wings

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

57 480

m2

Arkona Residence

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

Mota-Engil Real Estate

5 364

Mota-Engil Real Estate

2010

Wrocław, Poland

Mieszkania / Apartments

m2

3

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

10

w budowie
in process

Mieszkania / Apartments

315

Kondygnacje podziemne / Underground stories

Szczecin, Poland

62

Lokale usługowe / Commercial premises

3

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

6

Kompleks zlokalizowany we Wrocławiu kilka

The complex is located in Wrocław a few minutes

ARKONA RESIDENCE mieści się w sercu Starego

ARKONA RESIDENCE is located in Szczecin’s Old

minut od historycznego centrum. Na mieszkańców

from the historical centre. The residents are

Miasta w Szczecinie, w sąsiedztwie Zamku Książąt

Town, in the vicinity of Pomeranian Dukes’ Castle.

czekają: przestronne lobby z recepcją, wewnętrzny

waiting for: a spacious lobby with a reception,

Pomorskich. W ofercie znajdą się kawalerki oraz

Offered are studio and 2 to 3 rooms appartments

dziedziniec z mnóstwem zieleni i promenada

an internal courtyard with plenty of greenery and

mieszkania 2- i 3-pokojowe o metrażach od 30 do

with square mertage from 30 to 97 m2. It is a

nad brzegiem Oławy. Zrealizowany etap to 13

a promenade on the bank of the Oława River.

97 m2. To projekt o unikalnej architekturze,

project with a unique architecture, finished with

kondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek

The completed stage is a 13-storey, multifunctional

wykańczany materiałami o wysokim standardzie.

high standard materials. Part of the biologically

z 3-poziomowym garażem podziemnym.

building with a 3-level underground garage.

Część powierzchni biologicznie czynnej

active area will be placed on the roof, creating an

umiejscowiona będzie na dachu, tworząc

original and ecological decoration of the building.

oryginalną i ekologiczną ozdobę budynku.

24

Angel Wings

Arkona Residence
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Mieszkania

Residential

Vermelo

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

31 758

m2

Willanovia

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

Mota-Engil Real Estate

13 665

Mota-Engil Real Estate

2018

Kraków, Poland
Etap / Stage I +II

Mieszkania / Apartments

26

m2

312

Warszawa, Poland

2018

Domy / Houses

69
0-1

Lokale usługowe / Commercial premises

7

Kondygnacje podziemne / Underground stories

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

11

Willanovia to urokliwe i wyjątkowo klimatyczne

Willanovia is a charming and exceptionally

osiedle 69 domów, wybudowanych na tyłach

atmospheric housing estate of 69 houses, built

Parku Natolińskiego. Przestronne domy o średniej

at the back of the Natolin Park. Spacious houses

wielkości 170 m² zaprojektowane zostały

with an average size of 170 m² were designed for

3

Vermelo to nowoczesna inwestycja ustytuowana

Vermelo is an modern investement located near

z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców,

the convenience of future residents, who expect

niedaleko centrum Krakowa. Udogodnieniem dla

the center of Krakow. An important facility for

którzy oczekują dużo swobody oraz cenią sobie

a lot of freedom and appreciate the excellent

zmotoryzowanych mieszkańców jest przestronny,

motorized residents is a spacious, underground

doskonałą jakość i wysoki standard wykończenia.

quality and high standard of finish. The Willanovia

podziemny garaż. Oferowane mieszkania

garage. Offered appartments have balconies or

Osiedle Willanovia otwiera nowe perspektywy do

estate opens up completely new perspectives for

wyposażone są w balkon lub loggię, a ich

loggis and their small number at each floor (from

komfortowego życia, zapewniając łatwy dostęp do

comfortable living, providing easy access to

niewielka liczba na każdej kondygnacji (od 4 do 7),

4 to 7) definitely improve the comfort of future

szkół, przedszkoli, obiektów medycznych, klubów

schools, kindergartens, medical facilities, fitness

wpłynie na komfort życia przyszłych lokatorów.

tenants.

fitness oraz wielu punktów handlowo-usługowych.

clubs and many retail and service outlets.

Vermelo Wilanovia
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Fajny dom
Lokalizacja / Location
Kraków, Poland

2009 – 2018

Etapy/ Stage
I + II + III + IV + V
Klient / Client
Mota-Engil Real Estate
Mieszkania / Apartments
1 106
Kondygnacje podziemne / Underground stories
1-2
Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories
6-7
Całkowita powierzchnia / Gross area

115 699,5

28

m2

Fajny dom

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction
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Mieszkania

Residential

Fajny dom

Etap V Stage V

Zewnętrzne kryte miejsca postojowe oraz stanowiska
dla rowerów w garażach podziemnych.
Outdoor covered parking spaces and bicycle stands in underground garages.
Fajny Dom to wyjątkowe osiedle, o bardzo

Fajny Dom is a unique residential estate with

dogodnej lokalizacji – położone jest niespełna

a very convenient location – it is located less than

6 km od krakowskiego Rynku Głównego. Budynki

6 km from the Kraków Market Square. Buildings

charakteryzują się wysoką estetyką i oferują

stand out by its high aesthetics and offer

dobrze rozplanowane mieszkania o pow. 29-70 m²

wellplanned apartments with an area of 29-70 m²

oraz apartamenty o pow. 84-112 m²,

and apartments with an area 84-112 m², with large

z dużymi tarasami lub ogródkami. Osiedle

terraces or gardens. The estate is distinguished

wyróżnia duża ilość terenów zielonych. Budynki

by a large number of green areas. The buildings

zajmują tylko ok. 24 % powierzchni ponad 5

occupy only approx. 24 % area of over 5 hectares

hektarowej działki. Fajny Dom to także pierwsze

of land. Fajny Dom is also the first bicycle friendly

w Krakowie osiedle przyjazne rowerzystom.

neighborhood in Krakow. The investment has been

Inwestycja wzbogacona została o zewnętrzne

completed with outdoor covered parking spaces

kryte miejsca postojowe oraz stanowiska dla

and bicycle stands in underground garages.

rowerów w garażach podziemnych.

Etap V Stage V

30

Fajny dom
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Mieszkania

Residential

Recanto

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

25 910

m2

Avore

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

Mota-Engil Real Estate

9 370

Mota-Engil Real Estate

2019

Łódz, Poland

Mieszkania / Apartments

Warszawa, Poland

2019-2020

Etap / Stage I +II

m2

Mieszkania / Apartments

259

78

Lokale usługowe / Commercial premises

4

Lokale usługowe / Commercial premises

2

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje podziemne / Underground stories

2

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

6

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

7

Avore łączy wysoki standard budownictwa

Avore combines a high standard of construction

z funkcjonalnością oraz atrakcyjna architekturą.

with functionality and attractive architecture.

W dwóch kameralnych, 6-piętrowych budynkach,

In two intimate, 6-story buildings are apartments

znajdują się mieszkania o metrażach od 31 do

with areas ranging from 31 to 139 m2. The

139 m2. O niepowtarzalności inwestycji stanowią

uniqueness of the investment is also attractively

atrakcyjnie wykończone części wspólne budynku.

finished joint parts of the building. The project has

Projekt został tak przemyślany, aby mieszkańcy

been thought out so that the residents feel special,

poczuli się wyjątkowo, a w swoich mieszkaniach

and in their apartments they can relax.

mogli się zrelaksować.

32

Recanto to kameralna inwestycja zlokalizowana

Recanto is an intimate investment located near

nieopodal Śródmieścia, w północnej części

the city center, in the northern part of the Górna

dzielnicy Górna. Architektura znakomicie wpisuje

district. The architecture perfectly fits the industrial

się w industrialny charakter dzielnicy między

character of the Górna district - among others

innymi dzięki ciekawej elewacji utrzymanej

thanks to the interesting façade in the color of

w kolorze naturalnie wypalanej cegły oraz bieli

naturally burnt brick, white and graphite. As part

i grafitu. W ramach projektu powstaną mieszkania

of the project will be built flats with areas ranging

o metrażach od 25 m² do 110 m².

from 25 m² to 110 m².

Recanto

Avore

Budownictwo Kubaturowe
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Mieszkania

Residential

Browary
Warszawskie
Całkowita powierzchnia / Gross area

13 808

m2

Lokalizacja / Location

Projekt wykonany przez renomowane studio

The project, made by the well-known studio JEMS

JEMS Architekci, harmonijnie wkomponowuje

Architekci, harmoniously blends in with the historic

się w zabytkową przestrzeń. W budynku przy

space. In the building at Krochmalna Street in

Klient / Client

ul. Krochmalnej w Warszawie znajdziemy 76

Warsaw we will find 76 apartments including

Echo Investment

apartamentów w tym 4 penthouse'y położone na

4 penthouses located on the top two floors.

dwóch najwyższych kondygnacjach. Na poziomie

On the ground floor level there are 5 commercial

76

parteru przewidziano 5 lokali usługowych

premises with representative entrance halls from

Lokale usługowe / Commercial premises

5

z reprezentacyjnymi holami wejściowymi

Krochmalna Street and green areas. With the

Kondygnacje podziemne / Underground stories

2

od strony ul. Krochmalnej i tereny zielone.

demanding customers in mind, numerous facilities

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

9

Z myślą o wymagających klientach zaplanowano

have been planned to ensure the comfort of the

liczne udogodnienia, które zadbają o komfort

residents (integrated remote control system for

mieszkańców (zintegrowany system zdalnego

heating, ventilation, air conditioning, façade

sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją,

curtains control). The interior of the building will be

sterowanie przesłonami elewacyjnymi).

made with the use of noble materials, the ceilings

Wnętrze budynku wykonane zostanie przy użyciu

will be made of nets painted in copper colour.

szlachetnych materiałów, sufity powstaną

The whole will be complemented by an elegant

z siatek malowanych na kolor miedziany.

reception desk and a comfortable rest area.

w budowie
in process

Warszawa, Poland

Mieszkania / Apartments

„To wyjątkowy budynek – jedna z najbardziej spektakularnych
miejskich regeneracji w Warszawie.”
Inwestor

„This is extraordinary building – one of the most spectacular
urban revitalizations in Warsaw.”
Investor

Całości dopełni elegancka recepcja i komfortowa
strefa wypoczynku.

wizualizacje: JEMS ARCHITEKCI

34

Browary Warszawskie

Budownictwo Kubaturowe

Civil Construction

35

Mieszkania

Residential

Resi4Rent

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

18 870

Resi4Rent

m2

Inwestycja obejmuje 302 mieszkania na wynajem

w budowie
in process

Gdańsk, Poland

Park
Sowińskiego

Lokalizacja / Location
Poznań, Poland

2015

Klient / Client
Echo Investment

Mieszkania / Apartments

302

wraz z garażem podziemnym. Na parterze

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

zlokalizowane będą dwa lokale usługowe oraz

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

8

Całkowita powierzchnia / Gross area

30 547,5

m2

Mieszkania / Apartments

254

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

4

biuro najmu. Umowa obejmuje wykonanie
budynku wraz z kompleksowym wykończeniem

Park Sowińskiego to zespół mieszkaniowy,

Park Sowińskiego is a residential complex which

pokoi, powierzchni wspólnych oraz

który łączy w sobie kameralny klimat

combines the intimate atmosphere of Stary

zagospodarowaniem terenu.

Starego Grunwaldu, z najnowszymi trendami

Grunwald with the latest trends in architecture.

w architekturze. Nowoczesny charakter osiągnięto

The modern character is achieved through the

dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów

use of top-class materials such as stone, wood

takich jak kamień, drewno i szlachetny tynk. Na

and noble plaster. On the ground floor, spacious

parterze przestronne tarasy wyłożone drewnem,

terraces lined with wood, large loggias with steel

duże loggie ze stalowymi balustradami, duże

balustrades, large windows or hedge gardens

okna czy też wydzielone żywopłotem ogródki

- these are just some of the many unique ideas

- to tylko kilka z wielu unikalnych pomysłów

for space design. The increased standard of flats

na projektowanie przestrzeni. Podwyższony

and perfectly designed greenery make the whole

standard mieszkań i perfekcyjnie zaprojektowana

investment gain prestige, while maintaining a

zieleń sprawiają, że całość inwestycji zyskuje

friendly climate.

The investment includes 302 apartments for rent
with an underground garage. On the ground
floor there will be two service units and a lease
office. The contract covers the construction of the
building together with comprehensive finishing of
apartments, common areas and land development.

City Island

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

9 044

Dmowskiego Project Development

m2

City Island to elegancka, nowoczesna architektura
oraz wysoka estetyka wykonania. Kameralny,
szlachetnie wykończony budynek obejmuje 76

Wrocław, Poland

2014

Mieszkania / Apartments

na prestiżu, zachowując przyjazny klimat.

76

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

7

apartamentów o funkcjonalnej przestrzeni oraz
zróżnicowanym metrażu, z których każdy posiada
balkon, loggię lub ogród.
City Island is characterized by an elegant, modern
architecture and high aesthetic realization.
The cosy, nobly finished building includes 76
apartments with functional space and varied size,
each with a balcony, loggia or garden.

36

Resi4Rent

City Island Park Sowińskiego
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Mieszkania

Residential

Baltea Apartments

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

31 282,47

m2

Słoneczne Tarasy

Lokalizacja / Location

Klient / Client

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

DEVELIA S.A.

25 557

Mota-Engil Real Estate

Gdańsk, Poland

w budowie
in process

Mieszkania / Apartments

m2

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

w budowie
in process

Mieszkania / Apartments

238

Kondygnacje podziemne / Underground stories

Katowice, Poland

2
11-13

Lokale usługowe / Commercial premises

2

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

38

Inwestycja Baltea Apartments to nowoczesny

Baltea Apartments is a modern residential and

budynek mieszkalno-usługowy, z dwupoziomowym

service building, with two-level underground

parkingiem podziemnym oraz indywidualnymi

parking and individual garages. Functional

garażami. Funkcjonalne układy mieszkań, duże

apartment layouts, large loggias and glass

loggie i przeszklone balkony, z których będzie

balconies with a beautiful view of the Gulf

roztaczać się piękny widok na Zatokę Gdańską

of Gdansk are undoubted advantages of the

to niewątpliwe atuty inwestycji. Technologie

investment. The technologies used during the

zastosowane podczas budowy przełożą się nie

construction will translate not only into the comfort

tylko na komfort mieszkania, ale także na niższe

of the apartment, but also into lower electricity

rachunki za prąd i ogrzewanie.

and heating bills.

Baltea Apartments

Słoneczna

252

8-11

Inwestycja Słoneczne Tarasy zakłada budowę

The Słoneczne Tarasy investment involves the

kompleksu mieszkaniowego, składającego

construction of a residential complex consisting

się z trzech oddzielnych budynków: dwóch

of three separate buildings: two 10-storey

11-piętrowych oraz jednego 8-piętrowego wraz

buildings and one 7-storey building with a parking

z parkingiem na poziomie 0 i -1. Kompleks

lot on level 0 and -1. The complex is being built

powstaje w Katowicach przy ulicy Słonecznej.

in Katowice at Słoneczna Street. It is a unique

Jest to wyjątkowa lokalizacja, zaledwie 15 minut

location, just a 15-minute walk from Spodek, the

spacerem od Spodka, słynnej hali widowiskowo-

famous sports and entertainment hall and Silesia

sportowej i Silesia City Center - jednego

City Center - one of the largest shopping centers

z największych centrów handlowych w Polsce.

in Poland.
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Inne

Others

Siedziba EDP
EDP Head Office

Lokalizacja / Location
Lizbona, Portugal

2014

Klient / Client
EDP - Energias de Portugal S.A.
Powierzchnia zabudowy / Gross covered area

5 700

m2

Powierzchnia całkowita / Gross area

45 000

m2

Nowa siedziba główna Grupy EDP w Lizbonie to
dwa wysokie budynki o siedmiu kondygnacjach
naziemnych, połączone sześcioma parkingami,
o łącznej powierzchni 45 m2. Zakres prac
obejmował powierzchnie biurowe, handlowe,
parkingowe i strefę publiczną.
EDP Group's new headquarters in Lisbon are two
blocks of high buildings with seven floors above
ground, connected by six parking floors, with
a total area of 45 m2. The scope of work included
officea, trade area, car park and public areas.

40

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

EDP Head Office
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Civil Construction

41

Biura

Offices

Selvita (Ryvu)

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

8 270

Selvita (obecnie Ryvu Therapeuticals)

m2

2020

Kraków, Poland

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

5

Metropolis

Lokalizacja / Location

Całkowita powierzchnia / Gross area

Klient / Client

13 000

Multidevelopment Portugal

m2

Lizbona, Portugal

2013

Kondygnacje podziemne / Underground stories

4

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

9

Budowa biurowca w Lizbonie o kubaturze 6000 m3,
rozmieszczonego na ośmiu piętrach nad ziemią,
o czterech parkingach. W ramach prac wykonane
zostały wykopy, izolacja obwodowa, konstrukcja,
wykończenie, specjalne udogodnienia
i zagospodarowanie terenu.

Budowa nowoczesnego budynku laboratoryjno -

Construction of modern laboratory – office building

biurowego z zagospodarowaniem terenu oraz

with development of area and outside warehouses

Construction of an office building in Lisbon,

magazynami zewnętrznymi dla jednej

for one of the bigest biotechnology companys in

Portugal, with 6000 m2 volume, distributed

z największych w Europie firm biotechnologicznych.

Europe. Laboratory spaces, by using applicable

by eight floors above ground and four parking

Pomieszczenia laboratoryjne, dzieki zastosowaniu

materials, will fulfill the highest hygienic and

floors, integrating excavation works, peripheral

odpowiednich materiałów, będą spełniały

sanitary requirements.

containment, structure, finishing, special facilities
and landscaping.

najwyższe wymagania higieniczno-sanitarne.

42

Selvita

Metropolis
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Inne

Others

Biblioteka
Główna
Województwa
Mazowieckiego
Main Public Library of the
Mazowieckie Voivedship
Lokalizacja / Location
Warszawa, Poland

2015

Klient / Client
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Powierzchnia / Gross area

15 334

m2

Kubatura / Cubature

41 724

m3

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
jest jedną z największych i najstarszych bibliotek
publicznych w Polsce. W ramach inwestycji
powstał biurowiec i czytelnia Działu Sztuki.
Dziedzińce zostały przykryte przeszklonym
dachem. Pozostałe budynki, z wyłączeniem
budynku Kierbedzia, uległy modernizacji
i przebudowie.
The Main Library of the Mazowieckie Voivodeship
is one of the largest and oldest public libraries in
Poland. As part of the investment, an office and
reading room of the Art Department was created.
The courtyards were covered with a glass roof.
Other buildings, excluding the Kierbedzia building,
have been modernized and reconstructed.

44

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Main Public Library of the Mazowieckie Voivedship
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Inne

Others

Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego
Main Public Library
of the Mazowieckie Voivedship

46

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Main Public Library of the Mazowieckie Voivedship
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Inne

Others

Politechnika
Wrocławska
The Wrocław University
of Technology
Lokalizacja / Location
Wrocław, Poland

2013

Klient / Client
Politechnika Wrocławska
Powierzchnia / Gross area

13 372,90

m2

Kubatura / Cubature

42 446,11

m3

Inwestycja dla Politechniki Wrocławskiej
to budynek Strefy Kultury Studenckiej wraz
z parkingiem wielopoziomowym. Budynek
składa się z sali wielofunkcyjnej działającej jako:
stołówka, sala koncertowa lub konferencyjna.
Znajduje się tam również kawiarnia, klub
studencki, sala kameralna oraz szatnie i taras.
Parking wielopoziomowy posiada 286 miejsc
parkingowych. Strefa Kultury Studenckiej to
miejsce przyjazne studentom, również tym
z niepełnosprawnością.
The investment for the Wrocław University of
Technology is the building of the Student Culture
Zone with a multi-storey car park. The building
consists of a multifunctional room operating as:
canteen, concert or conference room. There is also
a cafeteria, a student club, a chamber hall and
changing rooms and a terrace. Multi-storey car
park has 286 parking spaces. Student Culture Zone
is a student friendly place, including those with
disabilities.

48

Politechnika Wrocławska

The Wrocław University of Technology

Budownictwo Kubaturowe
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Inne

Others

Parking
„Nowy Targ”
„Nowy Targ” car park
Powierzchnia / Gross area

10 827,00

m2

Lokalizacja / Location
2013

Wrocław, Poland
Klient / Client
Miasto Wrocław
City of Wroclaw

Parking podziemny
na pl. Powstańców Warszawy
Underground car park
on Powstańców Warszawy Square

Liczba kondygnacji / Parking sp aces

334

Kondygnacje nadziemne / Number of levels

5

Parking Nowy Targ to pierwszy w Polsce obiekt
parkingowy wybudowany w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Nowatorskie rozwiązania,
wysoka jakość parkingu oraz świetna lokalizacja
sprawiają, że parking pod placem Nowy Targ
zdecydowanie wyróżnia się na mapie parkingowej
nie tylko Wrocławia, ale i całego kraju.
Trzy poziomy parkingu oferują miejsca na
334 samochody, z których 5 jest specjalnie
przeznaczonych dla pojazdów z napędem
elektrycznym.
Nowy Targ Parking is the first parking facility
in Poland built as part of the Public-Private
Partnership. Innovative solutions, high quality of
the car park and great location make the parking

Powierzchnia / Gross area

Lokalizacja / Location

12 692,99

Warszawa, Poland

m2

Miejsca postojowe / Parking spaces

420

Kondygnacje nadziemne / Number of levels

4

w trakcie
in progress

Klient / Client
Miasto Warszawa
City of Warsaw

lot under the pl. Nowy Targ definitely stands out on

50

the parking map not only of Wrocław but also of

Inwestycja obejmuje projekt i budowę

The investment includes the design and

the whole country. The three levels of the car park

nowoczesnego, czterokondygnacyjnego parkingu

construction of a modern, four-storey underground

offer space for 333 cars, 5 of which are specially

podziemnego w Warszawie na pl. Powstańców

car park in Warsaw on Powstańców Warszawy

designed for electric vehicles.

Warszawy. Powstanie on w formule koncesji, która

Square. It will be built in the formula of

jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego.

a concession, which is a kind of public-private

Umowa będzie obowiązywała 40 lat. Obiekt na 420

partnership. The agreement will be valid for 40

miejsc postojowych, będzie wyposażony

years. The facility will have 420 parking spaces,

w ładowarki dla samochodów elektrycznych,

it will be equipped with chargers for electric cars,

a także ogólnodostępną toaletę. Na powierzchni

as well as a public toilet. Bicycle racks will be

placu będą zamontowane stojaki rowerowe.

installed on the square's surface. After the car park

Po wybudowaniu parkingu plac Powstańców

is built, the Powstańców Warszawy Square will be

Warszawy zostanie kompleksowo przebudowany.

comprehensively rebuilt.

Parking „Nowy Targ” „Nowy Targ” car park

Parking Warszawa "Warszawa" car park
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Szpital
Santo Espirito

Hangary
Jasionka

Hospital Santo Espirito

Jasionka Hangars

Lokalizacja / Location

Lokalizacja / Location

Wyspa Terceira, Portugal

Jasionka, Poland

2011

2013

Klient / Client

Klient / Client

HAÇOR S.A.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
Airport Rzeszów-Jasionka

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

5

Całkowita powierzchnia / Gross area

50 001

m2

Budowa szpitala o powierzchni 50 001 m2,

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie hangarów

składającego się z 236 łóżek i 45 gabinetów.

dla samolotów wraz z płytą postojową, a także

Projekt obejmował wykonanie robót ziemnych,

budowę dwóch hangarów wraz z pomieszczeniami

fundamentów, konstrukcji, wykończenia i obiektów

socjalno - administracyjnymi oraz płyty postojowej

specjalnych. Szpital mieści się w Angra do

przed hangarowej PPH (4,7ha).

Heroísmo, stolicy portugalskiej wyspy Terceira na

Investment included designing hangars for aircraft

Azorach.

with a parking stand, as well as construction of

Construction of an hospital with an area of

2 hangars with social and administrative rooms

50 001 m , comprising 236 beds and 45 offices for

and construction of a parking apron in front of the

consultation. The project included the execution of

hangar (4.7 ha).

2

earthworks, foundations, structure construction,
finishing and special facilities. Located in Angra do
Heroísmo, Azores, Portugal.
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Szpital Santo Espirito Hospital Santo Espirito

Hangary Jasionka Jasionka Hangars
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IBIS

Dom Studencki

Hotel

Dormitory
Lokalizacja / Location
2020

Gdańsk, Poland
Klient / Client
Student Depot

Mieszkania / Apartments

341

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

6

Całkowita powierzchnia / Gross area

9 049

m2

Dom Studencki w Gdańsku to nowoczesny
akademik kategorii premium. Ośmiopiętrowy
budynek mieści 347 pokoi studenckich, każdy
z aneksem kuchennym i łazienką. W budynku
znajdują się wspólne pomieszczenia rekreacyjne,
Lokalizacja / Location

Hotel Ibis Styles Szczecin Stare Miasto,

pokój cichej nauki, siłownia, pralnia czy

trzygwiazdkowy hotel połączony z częścią

rowerownia. Zakres prac oprócz wykonania

mieszkalną, powstaje na Podzamczu,

budynku, zawiera kompleksowe wyposażenie

Klient / Client

w historycznym centrum miasta, płynnie wpisując

pokoi studenckich.

Grupa Orbis

się w jego krajobraz. Inwestycja jest realizowana

Szczecin, Poland

w budowie
in process

zgodnie z zieloną certyfikacją BREEAM.
Pokoje hotelowe/ Hotel rooms

The Student House in Gdańsk is a modern
dormitory in the premium category. The eight-

Hotel Ibis Styles Szczecin Old Town, three-stars

storey building has 347 student rooms, each with

hotel with living area is beeing build in castle

a kitchen and bathroom. The building has common

Kondygnacje podziemne / Underground stories

1

boroughs in historical city center, smoothly

recreation rooms, a quiet study room, a gym, a

Kondygnacje nadziemne / Above-ground stories

6

becoming part of the landscape. The investment

laundry and a bicycle room. The scope of work,

is being done according to green certification

apart from the execution of the building, includes

BREEAM.

comprehensive equipment of student rooms.

Całkowita powierzchnia / Gross area

13 600

54

161

m2

Ibis Hotel

Dom Studencki Dormitory

wizualizacje: 22ARCHITEKCI
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Centrum
Badawcze
Champalimaud
Champalimaud Centre
for the Unknown
Lokalizacja / Location
Lizbona, Portugal

2012

Klient / Client
Fundação Champalimaud
Powierzchnia / Gross area

40 000

m2

Budowa centrum badawczego Fundacji
Champalimaud, składającego się z laboratoriów,
obszarów konsultacji, diagnostyki i leczenia
onkologicznego, w którym pracuje 400 naukowców
z całego świata. Projekt wybudowany w czasie
krótszym niż 730 dni, rozwija się na powierzchni
60 000 m2 w strefie nadrzecznej Pedrouços
w Lizbonie w Portugalii i składa się z dwóch
głównych budynków, amfiteatru na wolnym
powietrzu, terenów ogrodowych z dostępem
dla pieszych i jeziora.
Construction of a research centre of the
Champalimaud Foundation comprising
laboratories, areas for consultation, diagnostic and
oncological treatment where 400 scientists from
all over the world are working. The project built in
less than 730 days develops along 60 000 m2 in
the Pedrouços riverfront area, in Lisbon, Portugal,
and comprises two main buildings, an open air
amphitheatre, garden areas with pedestrian access
and a lake.
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Centrum Badawcze Champalimau

Champalimaud Centre for the Unknown
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Centrum Badawcze Champalimaud
Champalimaud Centre
for the Unknown
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Centrum Badawcze Champalimau

Champalimaud Centre for the Unknown
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Centrum Handlowe
Dolce Vita Tejo
Dolce Vita Tejo
Shopping Center

Lokalizacja / Location
Lizbona, Portugal

2009

Klient / Client
Dolce Vita Tejo Shopping Center
Powierzchnia / Gross area

485 000

m2

Centrum Handlowe Dolce Vita Tejo składa się

Construction of the Dolce Vita Tejo Shopping

z trzech budynków o powierzchni 485 tys m2

Centre comprising a set of three buildings, with

i zlokalizowane jest w Lizbonie, w Portugalii.

485 thousand m2 of construction area located in

Prace obejmowały konstrukcje, sieci podziemne,

Lisbon, Portugal. The works included structures,

wykończenie i obiekty specjalne.

underground networks, finishing and special

Centrum handlowe Dolce Vita Tejo jest

facilities, connections and accesses.

największym zadaszonym centrum handlowym

Dolce Vita Tejo is the largest covered plaza in

w Europie, z oszałamiającą otwartą przestrzenią,

Europe, a stunning open space with a 130 square

z ekranem o powierzchni 130 m2, unoszącym się

meter screen hovering over a hanging garden.

nad wiszącym ogrodem. Dodatkowo jako

All of this with the additional comfort of

udogodnienie na jego terenie znajduje się kryty

a covered car park with 9000 free parking spaces.

parking z 9000 miejsc.

www.dolcevitatejo.pt
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Centrum Handlowe Dolce Vita Tejo

Dolce Vita Tejo Shopping Center
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Laboratorium
Nanotechnologii
Nanotechnology Laboratory

Lokalizacja / Location
Braga, Portugal

2010

Klient / Client
Nanotechnology Laboratory
Powierzchnia / Gross area

27 000

m2

Iberyjskie Międzynarodowe Laboratorium
Nanotechnologii to inwestycja składająca się
z trzech budynków na 27 tys. m2 powierzchni
budowlanej. Kontrakt zakładał wykończenie
i instalacje specjalne, sieci i obiekty specjalne.
Prace obejmowały również zagospodarowanie
terenu. Mieszczące się w mieście Braga
w Portugali Laboratorium zatrudnia 200
najlepszych naukowców.
Finishing and special installations contract,
networks and special facilities, of the International
Iberian Nanotechnology Laboratory, that gathers
three buildings in a 27 thousand m2 construction
area. Works also included landscaping. This
Laboratory holds 200 top researchers and is
located in the city of Braga, Portugal.
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Laboratorium Nanotechnologii

Nanotechnology Laboratory
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MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE
ul. Opolska 110
31-323 Kraków
www.mota-engil-ce.eu

