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DESIGN STUDIO

For over 20 years, the formodesign studio has been continuously 
and consistently traversing the areas where architecture is the main 
communication tool. This is our form of expression. A creative expression, 
sincere, always thought out, and precisely directed at a specific investment 
idea - which is most important to us - while maintaining the necessary space 
for talks and searches, as well as exchanging ideas and views.

That is why formodesign is a studio open to every, even the most difficult 
design challenge.

The quality of our projects has already been repeatedly confirmed by 
a number of awards and distinctions awarded to us in national and 
international architectural competitions. Projects from our studio have 
been noticed and appreciated by world media such as: World Architecture 
Community, Mark Magazine, Frame, Designboom, Newsweek, Dailytonic, 
ArchDaily.

In March 2010, the formodesign studio was one of the first in the country to 
be invited to the Polish edition of the World-Architects catalog promoting 
only the most interesting architectural studios from around the world.

In our diverse and extensive implementation achievements you will find 
both industrial, office, collective and commercial buildings, as well as those 
designed for a private Client.

We specialize in designing and supervising the construction of large-volume 
facilities, in particular production, logistics and storage plants. These tasks 
are carried out by teams of designers with many years of experience in this 
specialization.

We are with the investor throughout the investment process, from idea to 
implementation, and we represent his interests at every stage.

COOPERATION

In addition to creative abilities, comprehensive general knowledge, reliable 
work technique based on experience and professional practice, the ability 
to react quickly and adapt to the changing needs of a modern Investor is 
equally important.
That is why we strive to achieve a synergy effect, we cooperate and together 
with others we look for solutions and new opportunities, establishing 
partnerships.

We know that by working together, you can achieve much more - more 
communication and information channels, greater creativity and greater 
competitiveness. But most of all, a broader, multi-faceted look at the 
commissioned task, thanks to which we can develop solutions that meet 
the specific needs and expectations of our Clients.

Our main partner in the field of industry projects and studies is CUNDALL 
(www.cundall.com). Renowned multi-disciplinary engineering company 
operating in 11 countries around the world with a team of over 800 
engineers representing a wide range of specializations. A leader in the field 
of sustainable development, digital engineering and improvement of the 
quality and comfort of life.
In the implementation of our projects, including the most demanding 
and non-standard in terms of engineering and construction, we have the 
support of an international team of experienced engineers at every stage 
of the project. Thus, we guarantee the reliability, comprehensiveness and 
professionalism of our activities in the implementation of the most difficult 
design tasks while maintaining an individual approach to each project.

Detailed tasks performed in the processes that accompany us during 
investment preparation, design, and then implementation at the 
construction site are successfully carried out using modern digital 
technologies. An intelligent approach to working methods supported 
by technology has a decisive impact on the profits of our customers. 
Therefore, in the field of consulting in the implementation and use of BIM 
technologies and processes in the management of our projects, we closely 
cooperate with PROJECT-BIM (www.project-bim.com). An experienced, 
international supplier of practical solutions increasing productivity through 
the optimal and targeted use of digital tools.

Together with our partners, we create a professional multi-sector team of 
specialized, well-educated and experienced designers and experts.

PRACOWNIA

Pracownia formodesign od ponad 20 lat nieprzerwanie i konsekwentnie 
przemierza obszary, w których architektura stanowi główne narzędzie 
komunikacji. To nasza forma wypowiedzi. Wypowiedzi twórczej, szczerej, 
zawsze przemyślanej, oraz precyzyjnie skierowanej na konkretny zamysł 
inwestycyjny - co dla nas najważniejsze - z zachowaniem niezbędnej 
przestrzeni do rozmów i poszukiwań, wymiany idei i poglądów.

Dlatego formodesign to pracownia otwarta na każde, nawet najtrudniejsze 
wyzwanie projektowe.

Jakość naszych projektów została już wielokrotnie poświadczona 
przez szereg nagród i wyróżnień przyznanych nam w krajowych  
i międzynarodowych konkursach architektonicznych.
Projekty z naszej pracowni  zostały zauważone i docenione przez światowe 
media takie jak: World Architecture Community, Mark Magazine, Frame, 
Designboom, Newsweek, Dailytonic, ArchDaily.

Pracownia formodesign w marcu 2010 roku, jako jedna z pierwszych 
w kraju została zaproszona do polskiej edycji katalogu serwisu 
World-Architects promującego tylko najciekawsze pracownie 
architektoniczne z całego świata.

W naszym różnorodnym i obszernym dorobku realizacyjnym znajdą Państwo 
zarówno obiekty przemysłowe, biurowe, zamieszkania zbiorowego, 
komercyjne ale również te projektowane dla klienta prywatnego.

Specjalizujemy się w projektowaniu i nadzorowaniu budowy obiektów 
wielkokubaturowych, a w szczególności zakładów produkcyjnych, 
logistycznych i magazynowych. Zadania te realizowane są przez zespoły 
projektantów z wieloletnim doświadczeniem w tej specjalizacji.  

Jesteśmy z Inwestorem przez cały proces inwestycyjny od pomysłu do 
realizacji i na każdym etapie reprezentujemy Jego interesy.

WSPÓŁPRACA

Oprócz zdolności twórczych, wszechstronnej wiedzy ogólnej, rzetelnego 
warsztatu pracy opartego o doświadczenie i praktykę zawodową, równie 
ważne są zdolność do szybkiego reagowania i adaptacji do zmieniających 
się potrzeb współczesnego inwestora.
Dlatego dążymy do uzyskania efektu synergii, kooperujemy i wspólnie 
z innymi szukamy rozwiązań oraz nowych możliwości, zawiązując 
partnerstwa.

Wiemy, że działając wspólnie, można osiągnąć zdecydowanie więcej – 
więcej kanałów komunikacji i zdobywania informacji, większa kreatywność 
i większa konkurencyjność. Ale przede wszystkim szersze, wieloaspektowe 
spojrzenie na zlecone zadanie, dzięki czemu możemy wypracować 
rozwiązania, odpowiadające konkretnym potrzebom i oczekiwaniom 
naszych Klientów.

Naszym głównym partnerem w zakresie projektów i opracowań branżowych 
jest firma CUNDALL (www.cundall.com). Renomowana multi-dyscyplinarna 
firma inżynierska działająca w 11 krajach na całym świecie z zespołem 
ponad 800 inżynierów reprezentujących szeroką gamę specjalizacji. 
Lider w zakresie zrównoważonego rozwoju, inżynierii cyfrowej oraz 
poprawy jakości i komfortu życia.
Przy realizacji naszych projektów, również tych najbardziej wymagających 
i niestandardowych pod względem inżynieryjno-konstrukcyjnym 
mamy na każdym etapie projektowym zapewnione wsparcie ze strony 
międzynarodowego zespołu doświadczonych inżynierów. Tym samym 
gwarantujemy niezawodność, kompleksowość i profesjonalizm naszych 
działań w zakresie realizacji najtrudniejszych zadań projektowych przy 
jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do każdego 
przedsięwzięcia.

Szczegółowe zadania wykonywane w procesach, które towarzyszą nam 
podczas przygotowania inwestycji, projektowania, a potem realizacji na 
placu budowy z powodzeniem realizujemy z wykorzystaniem współczesnych 
technologii cyfrowych. Inteligentne podejście do metod pracy wspieranych 
przez technologię ma decydujący wpływ na zyski naszych klientów. Dlatego 
w zakresie doradztwa przy implementacji 
i wykorzystaniu technologii oraz procesów BIM w zarządzaniu naszymi 
projektami, ściśle współpracujemy z firmą PROJECT-BIM 
(www.project-bim.com). Doświadczonym, międzynarodowym dostawcą 
praktycznych rozwiązań zwiększających produktywność poprzez optymalne 
i celowe wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy profesjonalny wielobranżowy 
zespół wyspecjalizowanych, świetnie wyedukowanych i doświadczonych 
projektantów oraz ekspertów.
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SCOPE OF SERVICES

Our extensive experience allows us to efficiently guide the Investor through 
all stages of the investment process, starting from design works, through 
the organization of tenders for general contracting, to the implementation  
of tasks under the technical management (investor’s supervision inspectors) 
during construction. All the services we offer are performed in accordance 
with European standards and the provisions of Polish law.

Investmental advisory

 - advising on the selection of plots in terms of price analysis, checking 
the possibility of development and ground conditions, location  
of the project, recognition of the legal status of the plot in terms  
of construction regulations and technical conditions;

 - development of materials required for the purchase of a plot of land 
by public tender;

 - establishing requirements for the development and function of the 
investment; concepts of use and development; preliminary land 
development projects;

 - investment feasibility study.

Pre-design works

 - preparation and implementation of the procedure for obtaining  
a decision on land development conditions together with  
the required formal and legal attachments;

 - comprehensive geodetic and cartographic studies;
 - services related to soil and water environment research in the 

field of geotechnics, engineering geology, environmental geology  
and hydrogeology.

Design studies

 - multi-discipline conceptual, construction, tender, executive, as-built 
and workshop designs;

 - advanced modeling of a 3D object in terms of its geometric  
and structural features;

 - interactive 3d visualizations using virtual and augmented reality 
(VR / AR) technology; photo-realistic visualizations and computer 
animations;

 - computer simulation projects with the analysis of shading, shading 
and insolation.

Other studies

 - comprehensive services related to environmental protection  
and eco-physiography (including preparation and implementation 
of the procedure for obtaining a decision on the environmental 
conditions of the consent for the implementation of a project, 
reports on the project’s environmental impact);

 - surveys, expert opinions and simulations in the field of building 
acoustics;

 - international LEED® / BREEAM® / WELL® / GREEN STAR® certification;
 - services in the field of technical consultancy on improving energy 

efficiency and low-carbon development (including carbon footprint 
analysis, energy and energy efficiency audit, white certificates, 
energy certificates);

 - consultancy in the field of fire safety engineering;
 - costing of construction works;
 - analysis and modification of a project made abroad in terms  

of its adjustment to Polish construction law.

The remaining

 - close cooperation on behalf of and for the investor with  
the commune (local authorities);

 - carrying out all formal and legal procedures necessary for a given 
project, leading to obtaining appropriate permits and decisions 
issued by public administration bodies;

 - assistance during talks with media suppliers.

Project management

 - preparation of tender materials for general contracting  
and organization of the tender;

 - contact with bidders on behalf of the Investor; support during 
negotiations with contractors and in the preparation of the contract;

 - technical management performing the task of quality and financial 
control over the course of construction, investor supervision  
by industry engineers;

 - participation in the acceptance procedure and providing support  
in obtaining a permit to use the facility;

 - performing the author’s supervision required in Poland.

ZAKRES USŁUG

Bogate doświadczenie pozwala nam sprawnie przeprowadzić Inwestora 
przez wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, rozpoczynając od prac 
projektowych, poprzez organizację przetargów na generalne wykonawstwo, 
do realizowania zadań w ramach kierownictwa technicznego (inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego) podczas budowy. Wszystkie oferowane  
przez nas świadczenia wykonywane są zgodnie z europejskimi standardami  
oraz przepisami prawa polskiego.

Doradztwo inwestycyjne

 - doradztwo w zakresie wyboru działek pod kątem analizy cenowej, 
sprawdzenia możliwości zabudowy oraz warunków gruntowych, 
lokalizacji przedsięwzięcia, rozpoznawania stanu prawnego działki 
pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych;

 - opracowanie materiałów wymaganych przy zakupie działki w drodze 
przetargu publicznego;

 - ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji 
inwestycji; koncepcje użytkowania i rozwoju; wstępne projekty 
zagospodarowania terenu;

 - studium wykonalności inwestycji.

Prace przedprojektowe

 - przygotowanie i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji  
o warunkach zabudowy wraz z wymaganymi załącznikami formalno-
prawnymi;

 - kompleksowe opracowania geodezyjno-kartograficzne;
 - usługi związane z badaniami środowiska gruntowo-wodnego  

z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej 
i hydrogeologii.

Opracowania projektowe

 - wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe, 
wykonawcze, powykonawcze i warsztatowe;

 - zaawansowane modelowanie obiektu 3D w zakresie jego cech 
geometrycznych i strukturalnych;

 - interaktywne wizualizacje 3d z wykorzystaniem technologii 
rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR); foto-realistyczne 
wizualizacje i animacje komputerowe;

 - projekty symulacji komputerowej z analizą zacienienia, przesłaniania 
i nasłonecznienia.

Inne opracowania

 - kompleksowe usługi związane z ochroną środowiska i ekofizjografią 
(m.in. przygotowanie i przeprowadzenie procedury uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko);

 - operaty, ekspertyzy i symulacje w zakresie akustyki budowlanej;
 - międzynarodowa certyfikacja LEED® / BREEAM® / WELL® /  

GREEN STAR®;
 - usługi w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego poprawy 

efektywności energetycznej i rozwoju niskoemisyjnego (m.in. analiza 
śladu węglowego, audyt energetyczny i efektywności energetycznej, 
białe certyfikaty, świadectwa energetyczne);

 - doradztwo w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego;
 - kosztorysowanie robót budowlanych;
 - analiza i modyfikacja projektu wykonanego za granicą pod kątem 

dostosowania go do polskich przepisów prawa budowlanego.

Pozostałe

 - ścisła współpraca w imieniu i na rzecz inwestora z gminą  
(władzami lokalnymi);

 - przeprowadzenie wszystkich koniecznych przy danym 
przedsięwzięciu procedur formalno-prawnych prowadzących  
do uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji wydawanych przez 
organy administracji publicznej;

 - pomoc podczas rozmów z dostawcami mediów.

Zarządzanie projektem

 - przygotowanie materiałów przetargowych na generalne 
wykonawstwo oraz organizacja przetargu;

 - kontakt z oferentami w imieniu Inwestora; wsparcie podczas 
negocjacji z wykonawcami oraz przy sporządzaniu umowy;

 - kierownictwo techniczne realizujące zadanie kontroli jakościowo-
finansowej nad przebiegiem budowy, nadzór inwestorski sprawowany 
przez inżynierów branżowych;

 - uczestnictwo w procedurze odbiorów oraz zapewnienie wsparcia 
przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu;

 - pełnienie wymaganych w Polsce nadzorów autorskich.
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PUBLIKACJE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PUBLICATIONS AWARDS & HONOURS

MARK Magazine #29 / 2010 / Formodesign on the NOTICE BOARD!
X-HOUSE / GINGKO PRESS / Sandu Publishing / China 2010
about:blank EDIÇO No02 / 2010 / Portugal
KAWA / July - August 2010 / 2 page article about the works of formodesign
DOM & WNĘTRZE / August 2010 / N house S running for Polish House Of The Year 2010 award
DZIENNIK ŁÓDZKI / 2.05.2011 / article about LOTTO4CITYLIFE.PL
SLAJD / May 2010 / 2-page article about our studio
ARCHIVOLTA #47 / 3/2010
DFUN - Winter 2010 / Taiwan, China / „North House South” article
KIJK Magazine / 2010 / Holandia
MARK Magazine #23 / 2009 / Formodesign on the NOTICE BOARD!
The list includes: Foster+Partners, Kengo Kuma, OMA (Rem Koolhaas), MVRDV, MAD
Tide Surfmagazin / 2010 / Germany
H.O.M.E. 01.2010 / Germany
SPADE / spring edition / Canada / 2010 / 2-page article
Czas Na Wnętrze #3 03.2010 / Article about the office and N house S
EBEN Interiors / (quarterly) #64 / Barcelona, Spain / 2010 / 4 page article about our studio
Dom i Wnętrze (House&Interior) #10 2009 / extensive article about N house S
FRAME Magazine #71 / 2009
MODULOR #5 2009 / Switzerland / CARTE BLANCHE section about formodesign
MTA 2009 / XI International Triennale of Architecture, catalogue
Arquitectura 21 #8 2009 / Portugal / Article in NOTICIAS section
ARCHIVOLTA #44 / 4/2009 / report from ArcyArchiVisions
Newsweek Polska 30/2009 / Taste Of Life, mention

www.dailytonic.com / Extension of BAiS at TUoL, article
www.bryla.pl / Gazeta / Polish projects awarded in 20+10+X
WorldArchitecture.org / formodesign publications used for advertising
Designboom.com
world-architects.com / april, may 2010 presentation of our office on the main page of World-Architects.com and #9 newsletter!
Dezona.com
www.archdaily.com

World-Architects.com / Formodesign invited to the Polish-Architects directory!
International „20+10+X” WORLD ARCHITECTURE COMMUNITY AWARDS 6th cycle / N House S - finalist
International „20+10+X” WORLD ARCHITECTURE COMMUNITY AWARDS 3rd cycle
/ Technical University Of Lodz - Architecture and Engineering buildings connector  / jury award
AFLOFARM / Apartment building in Jastarnia (polish seaside courort) - 1st place / close competition
SARP Łódź / High School in Tomaszow Mazowiecki, Poland / 2nd award
PREMIUM MEDICA / 2017 / Rest-Home in Łódź / 1st place / close competition
SANATORIUM UZDROWISKOWE „ŁĄCZNOŚĆ” / 2014 / Medical resort in Ciechocinek / 2nd award
SQUASH ADVENTURE / Sport Center in Łódź / 2013/ 1st place / close competition
TOTALIZATOR SPORTOWY / LOTTO4CITYLIFE.PL - award / close competition
MTA 2009 / XI INTERNATIONAL TRIENNALE OF ARCHITECTURE / Kraków
IV NATIONAL CERSANITECH COMPETITION 2008 / 1st place
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LISTA REFERENCYJNA, ZAUFALI NAM  m.in.
REFERENE LIST, TRUSTED US  i.a.

THG / THE HUT GROUP
DAIMLER AG / MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
KRONOERG
AUCHAN / GROUPE AUCHAN
HEWLETT PACKARD POLSKA
TRASKO INWEST
CUNDALL POLSKA
IDOM / CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE
LANGE ŁUKASZUK
SAATCHI & SAATCHI POLAND
FIAT AUTO POLAND
EMERSON POLSKA
VELUX
MANHATTAN POLSKA
TOTALIZATOR SPORTOWY LOTTO
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
CM3 POLSKA
VERPA Folie Wrocław
B2B IT
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
SANATORIUM UZDROWISKOWE „ŁĄCZNOŚĆ”
STILON / MARTIS
SANPELLEGRINO POLSKA
WINKELMANN
FRIGO LOGISTIC
HÄRTER
OKNO-PIAST
URBANICA
HPL PUSTKÓW
RE INVESTMENT
MÜLLER DIE LILA LOGISTIK POLSKA
CFI HOLDING / CENTRAL FUND OF IMMOVABLES
BAFA
NOWIMED
2B GRUPA
SYGNIUM
AKROPOL / INWESTYCJE
TRUST PROPERTIES
AKRON MANAGEMENT POLSKA
ORCO PROPERTY GROUP
GMINA WROCŁAW
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
POWIAT TOMASZOWSKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
PRZEDSIĘBIORTSWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI
PREMIUM MEDICA

Jako projektanci i inspektorzy nadzoru, uczestniczyliśmy między innymi w 
inwestycjach prowadzonych przez firmy wykonawcze:

As designers and inspectors we participated, among others, in the 
investment carried out by contractors:

OVE ARUP & PARTNERS International Limited Sp. z o.o.
KAJIMA POLAND Sp. z o.o.
STRABAG Sp. z o.o.
EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A.
ERBUD S.A.
BREMER Sp. z o.o.
WROBIS S.A. / GRUPA MOSTOSTAL WARSZAWA
TKT ENGINEERING Sp. z o.o.
POLBET S.A.
ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A.
TRASKO-INWEST Sp. z o.o.
VENTUS GROUP Sp. z o.o.
K&K HYDROBUD Sp. z o.o.
EUROKLIMAT Sp. z o.o.



WYBRANE PROJEKTY / REALIZACJE  - OBIEKTY WIELKOKUBATUROWE
SELECTED PROJECTS  - LARGE VOLUME OBJECTS

Jesteśmy dumni z dotychczas zrealizowanych projektów,
niejednokrotnie powstałych na zlecenie renomowanych Klientów.

Realizujemy postawione nam cele, czego dowodem są zrealizowane inwestycje. 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszych wybranych projektów i realizacji.

We are proud of the projects we have completed so far,
often commissioned by reputable Clients.

We implement the goals set for us, as evidenced by the completed investments.
We invite you to see the presentation of our selected projects and realizations.



14
F.0320
FABRYKA BATERII MERCEDES BENZ  /  MERCEDES BENZ BATTERY PLANT  /  JAWOR

F.0320
FABRYKA BATERII MERCEDES BENZ  /  MERCEDES BENZ BATTERY PLANT  /  JAWOR
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F.0314
THG / THE HUT GROUP  /  MAGNICE

F.0314
THG / THE HUT GROUP  /  MAGNICE
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F.0314
THG / THE HUT GROUP  /  MAGNICE

F.0298
BTB IT  /  MAGNICE
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F.0268
MÜLLER - DIE LILA LOGISTIK POLSKA  /  GLIWICE

F.0298
BTB IT  /  MAGNICE
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F.0236
FRIGO LOGISTIC  /  RADOMSKO

F.0236
FRIGO LOGISTIC  /  RADOMSKO
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F.0200
AUCHAN - GROUPE AUCHAN  /  MOSKWA  /  ROSJA

F.0200
AUCHAN - GROUPE AUCHAN  /  MOSKWA  /  ROSJA
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F.0221
POLITECHNIKA ŁÓDZKA  /  TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ  /  ŁÓDŹ

F.0221
POLITECHNIKA ŁÓDZKA  /  TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ  /  ŁÓDŹ
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F.0303
PREMIUM MEDICA  /  LUKSUSOWY DOM OPIEKI  /  LUXURY REST HOME  /  OKOLICE ŁODZI

F.0303
PREMIUM MEDICA  /  LUKSUSOWY DOM OPIEKI  /  LUXURY REST HOME  /  OKOLICE ŁODZI
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F.0303
PREMIUM MEDICA  /  LUKSUSOWY DOM OPIEKI  /  LUXURY REST HOME  /  OKOLICE ŁODZI

F.0303
PREMIUM MEDICA  /  LUKSUSOWY DOM OPIEKI  /  LUXURY REST HOME  /  OKOLICE ŁODZI
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F.0260
SQUASH ADVENTURE - CENTRUM SPORTU  /  SPORTS CENTER  /  ŁÓDŹ

F.0231
LUKSUSOWY BUDYNEK APARTAMENTOWY  /  EXCLUSIVE APARTMENT BUILDING  /  JASTARNIA  /  Polish seaside courort
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F.0285
SANATORIUM UZDROWISKOWE  /  MEDICAL RESORTS  /  CIECHOCINEK

F.0285
SANATORIUM UZDROWISKOWE  /  MEDICAL RESORTS  /  CIECHOCINEK
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F.0209
STILON - MARTIS  /  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

F.0209
STILON - MARTIS  /  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
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F.0209
STILON - MARTIS  /  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

F.0213
HEWLETT PACKARD POLSKA  /  DTC RENOMA  /  WROCŁAW



40
F.0314
CM3 POLSKA  /  WYKROTY

F.0257
WINKELMANN  /  LEGNICA



42
F.0295
BUDYNEK WIELORODZINNY  /  APARTMENT BUILDING  /  POZNAŃ

F.0201
HPL PUSTKÓW  /  DĘBICA



44
F.0206
STADION WKS ŚLĄSK WROCŁAW  /  WROCŁAW  /  OPOROWSKA

F.0223
KLUB SPORTOWY ORZEŁ W ŁODZI  /  SPORTS CLUB „ORZEŁ” IN LODZ  /  ŁÓDŹ



46
F.0237
VERPA FOLIE WROCŁAW  /  KRĘPICE

F.0226
HÄRTER  /  LEGNICA



48
C.MTC
CENTRUM TECHNOLOGII PRODUKCJI (MTC)  /  ANSTY MANUFACTURING TECHNOLOGY CENTRE  /  Coventry  /  UK

C.MTC
CENTRUM TECHNOLOGII PRODUKCJI (MTC)  /  ANSTY MANUFACTURING TECHNOLOGY CENTRE  /  Coventry  /  UK
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C.CPC
ROLLS-ROYCE  /  Raynesway, Derby  /  UK

C.BEA
BEA SYSTEMS  /  Washington, Tyne and Wear, UK

C.JLR
JAGUAR LAND ROVER  /  Castle Bromwich, Birmingham  /  UK
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F.0331
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL, PRODUCTION HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: THG / The Hut.Com Poland Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Magnice
powierzchnia / area: 19 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design

zleceniodawca / employer: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
współpraca / collaboration: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2021

F.0328
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOW
(ANTRESOLA TRZYPOZIOMOWA) / EXTENSION AND RECONSTRUCTION
OF WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL (MEZZANINE - THREE STOREY)

inwestor / client: THG / The Hut.Com Poland Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Magnice
powierzchnia / area: 20 000 m2

zakres / scope: studium wykonalności / feasibility study
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt przetargowy / tender design

zleceniodawca / employer: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
współpraca / collaboration: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2021-2022

F.0320
FABRYKA BATERII MERCEDES BENZ  /  MERCEDES BENZ BATTERY PLANT

inwestor / client: DAIMLER AG / MERCEDES-BENZ
MANUFACTURING POLAND sp. z.o.o

lokalizacja / location: Jawor
powierzchnia / area: 42 000m2

zakres / scope: Konsultant techniczny w zakresie architektury
na etapie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego

Architecture technical consultant
at conceptual, building permit design and execution design stages

zleceniodawca / employer: IDOM
współpraca / collaboration: IDOM
realizacja / stage: 2019

F.0308
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL, PRODUCTION HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: BAFA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Konstantynów Łódzki
powierzchnia / area: 1 200 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2016

F.0314
PRZEBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ, MAGAZYNU SUROWCÓW
I BUDYNKU TECHNICZNEGO  /  RECONSTRUCTION OF THE PRODUCTION 
HALL, RAW GOODS WAREHOUSE AND PLANTHOUSE

inwestor / client: THG / The Hut.Com Poland Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Magnice
powierzchnia / area: 11 000 m2 + 26 000m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt przetargowy / tender design
nazdór autorski / design supervision

zleceniodawca / employer: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
współpraca / collaboration: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2018-2021

F.0303
LUKSUSOWY DOM OPIEKI  /  LUXURY REST HOME

inwestor / client: PREMIUM MEDICA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: okolice Łodzi
powierzchnia / area: 5 400 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
projekt przetargowy / tender design

realizacja / stage: 2016
nagrody / awards: I miejsce / Ogólnopolski konkurs zamknięty

1st award / close competition

F.0298
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL, PRODUCTION HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: B2B IT Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Magnice
powierzchnia / area: 2 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

zleceniodawca / employer: TRASKO INWEST Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2015

F.0295
BUDYNEK WIELORODZINNY
APARTMENT BUILDING

inwestor / client: Spółdzielnia Mieszkaniowa ENKLAWA
lokalizacja / location: Poznań
powierzchnia / area: 3 800 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design

zleceniodawca / employer: AKROPOL INWESTYCJE Spółka z o.o.
współpraca / collaboration: Bartłomiej Nazdrowicz

Stefan Tomkowiak
realizacja / stage: 2015

F.0293
ZESPOŁU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
APARTMENT BUILDINGS COMPLEX

inwestor / client: TROJAN Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Gliwice
powierzchnia / area: 3 500 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design

zleceniodawca / employer: GRUPA PLATFORMA Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2015

F.0289
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
COMMERCIAL AND SERVICE BUILDING 

inwestor / client: 2B GRUPA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Pabianice
powierzchnia / area: 1 300 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
nazdór autorski / design supervision

realizacja / stage: 2014

F.0285
SANATORIUM UZDROWISKOWE
MEDICAL RESORTS

inwestor / client: Sanatorium Łączność Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Ciechocinek
powierzchnia / area: 2 200 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

współpraca / collaboration: WM Architekci
Piotr Lewandowski

Paweł Kozicki
Sławomir Sobczak

realizacja / stage: 2014
nagrody / awards: II miejsce / Ogólnopolski konkurs zamknięty

2nd award / close competition

F.0284
BUDYNEK WIELORODZINNY
APARTMENT BUILDING

inwestor / client: dane utajnione / classified data
lokalizacja / location: Holmedalen / Norwegia
powierzchnia / area: 9 000 m2

zakres / scope: projekt elewacji / facade design
wizualizacje 3D / 3D visualizations

materiały promocyjne / promotional materials

zleceniodawca / employer: M3 Arkitekter
autor projektu / architect: M3 Arkitekter
realizacja / stage: 2014
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F.0282
MIESZKANIOWA ZABUDOWA SZEREGOWA
RESIDENTIAL TERRACE HOUSE

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Poznań
powierzchnia / area: 1 200 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
projekt przetargowy / tender design

kosztorysy / cost estimates

współpraca / collaboration: Bartłomiej Nazdrowicz
realizacja / stage: 2014

F.0281
BUDYNEK WIELORODZINNY
APARTMENT BUILDING

inwestor / client: dane utajnione / classified data
lokalizacja / location: Poznań
powierzchnia / area: 15 500 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design

współpraca / collaboration: Bartłomiej Nazdrowicz
realizacja / stage: 2014

F.0278
HALA MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: ATTRACTIVE.PL
lokalizacja / location: Konstantynów Łódzki
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2013

F.0269
BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY
OFFICE BUILDING

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 1 200 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TETERA Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2012

F.0268
HALA MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Gliwice
powierzchnia / area: 15 000 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TETERA Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2012

F.0267
PRZEDSZKOLE
KINDERGARTEN

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Łódź
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

wizualizacje 3D / 3D visualizations
materiały promocyjne / promotional materials

realizacja / stage: 2012

F.0264
CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE
SHOPPING AND SERVICE CENTER

inwestor / client: Central Fund of Immovables Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Fabryka Krusche & Ender / Pabianice
powierzchnia / area: 13 000 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2012

F.0260
CENTRUM SPORTU, PRZEBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
SPORTS CENTER, BUILDING ALTERATION OF WAREHOUSE HALL

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Łódź
powierzchnia / area: 1 900 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

realizacja / stage: 2012
nagrody / awards: I miejsce / Ogólnopolski konkurs zamknięty

1st award / close competition

F.0257
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
PRODUCTION HALL

inwestor / client: WINKELMANN Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Legnica
powierzchnia / area: 8 000 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TETERA Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2011

F.0256
SIEDZIBA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
WE WROCŁAWIU / PRZEBUDOWA
DUW IN WROCLAW / BUILDING ALTERATION

inwestor / client: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 30 000 m2
zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory

projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

zleceniodawca / employer: SMM s.c.
realizacja / stage: 2011

F.0255
BUDYNEK E-5 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, PRZEBUDOWA I REMONT
E-5 BUILDING OF THE WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 
BUILDING ALTERATION AND RENOVATION

inwestor / client: Politechnika Wrocławska
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt przetargowy / tender design
kosztorysy / cost estimates

współpraca / collaboration: Tomasz Leonowicz
realizacja / stage: 2011

F.0253
BUDYNEK WIELORODZINNY  /  APARTMENT BUILDING

inwestor / client: Trust Properties Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Pabianice
powierzchnia / area: 3 000 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2011
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F.0249
STACJA DIAGNOSTYCZNA POZJADÓW CIĘŻAROWYCH WSOWL
TRUCK DIAGNOSTIC STATION „WSOWL”

inwestor / client: Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych we Wrocławiu

lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 700 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

realizacja / stage: 2011

F.0243
ZABYTKOWY DWÓR MIESZKALNY, PRZEBUDOWA
HISTORICAL RESIDENTIAL MANOR, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: P.P.H.U. ROL-POL Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Mojęcice / okolice Wrocławia
powierzchnia / area: 1 400 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2010

F.0241
PRZEBUDOWA OBIEKTÓW FIRMY „EMERSON POLSKA”
COMPANY „EMERSON POLSKA”, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: Emerson Polska Sp. z o.o. S.K.A.
lokalizacja / location: Piotrków Trybunalski
powierzchnia / area: 4 500 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt elewacji / facade design
wizualizacje 3D / 3D visualizations

realizacja / stage: 2010

F.0240
BUDYNEK WIELORODZINNY
APARTMENT BUILDING

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Łódź
powierzchnia / area: 2 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
wizualizacje 3D / 3D visualizations

realizacja / stage: 2010

F.0237
ZAKŁAD WYTWARZANIA FOLII
FOIL PRODUCTION COMPANY

inwestor / client: VERPA Folie Wrocław Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Krępice / okolice Wrocławia
powierzchnia / area: 8 500 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TKS Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2009

F.0236
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE, HALA MROŹNI
THE LOGISTIC-WAREHOUSING CENTER, includes a cold store

inwestor / client: FRIGO LOGISTIC Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Radomsko
powierzchnia / area: 14 000 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TKS Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2009

F.0235
KLUB SPORTOWY KKS WŁÓKNIARZ,
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
SPORT CLUB KKS WŁÓKNIARZ,
THERMO-MODERNIZATION OF SPORTS HALL

inwestor / client: Urząd Miasta w Konstantynowie Łódzkim
lokalizacja / location: Konstantynów Łódzki
powierzchnia / area: 1 300 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design

współpraca / collaboration: Tomasz Leonowicz
realizacja / stage: 2005 - 2009

F.0233
HALA MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: TOMA Sp.j.
lokalizacja / location: Pabianice
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

realizacja / stage: 2009

F.0232
MANHATTAN BUSINESS & DISTRIBUTION CENTER,
PRZEBUDOWA POWIERZCHNI BIUROWEJ
MANHATTAN BUSINESS & DISTRIBUTION CENTER,
BUILDING ALTERATION OF OFFICE AREA

inwestor / client: MANHATTAN POLSKA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Warszawa
powierzchnia / area: 500 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt wnętrz / interior design
nazdór autorski / design supervision

zleceniodawca / employer: VELUX Polska Sp. z o.o.
realizacja / stage: 2009

F.0231
LUKSUSOWY BUDYNEK APARTAMENTOWY W JASTARNI
EXCLUSIVE APARTMENT BUILDING, JASTARNIA Polish seaside courort

inwestor / client: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o
lokalizacja / location: Jastarnia
powierzchnia / area: 4 800 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
kosztorysy / cost estimates

realizacja / stage: 2009
nagrody / awards: I miejsce / Ogólnopolski konkurs zamknięty

1st award / close competition

F.0226
HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA
THE LOGISTIC-WAREHOUSING CENTER

inwestor / client: HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Legnica
powierzchnia / area: 7 500 m2

zakres / scope: zarządzanie projektem / project management
(doświadczenie / experience: Mariusz Więcławski)

jednostka projektowa, zleceniodawca / design office, employer:
TKS Sp. z o.o.
autor projektu / architect: mgr inż. arch. Krzysztof Tetera
realizacja / stage: 2008

F.0223
REWITALIZACJA TERENÓW KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ W ŁODZI
REVITALIZATION OF THE SPORTS CLUB AREA „ORZEŁ” IN LODZ

inwestor / client: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
lokalizacja / location: Łódź
powierzchnia / area: 9,5 ha

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design

współpraca / collaboration: Olenderek & Olenderek Architekci
realizacja / stage: 2008
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F.0221
PRZEBUDOWA BUDYNKÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
BUILDING ALTERATION OF TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ

inwestor / client: Politechnika Łódzka
lokalizacja / location: Łódź
powierzchnia / area: 1 500 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

realizacja / stage: 2008
nagrody / awards: „20+10+X” Wordl Architecture

Community Awards 3rd cycle
wyróżnienie honorowe / jury award

F.0218
BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY
EDUCATION AND TRAINING BUILDING

inwestor / client: Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
lokalizacja / location: Tomaszów Mazowiecki
powierzchnia / area: 2 600 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

kosztorysy / cost estimates

zleceniodawca / employer: SARP Łódź
współpraca / collaboration: Jakub Malanowski, Piotr Piasecki
realizacja / stage: 2008
nagrody / awards: II miejsce / Ogólnopolski konkurs

2nd award / competition

F.0214
ZESPOŁU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
RESIDENTIAL BUILDINGS COMPLEX

inwestor / client: PPP POMET
lokalizacja / location: Wołów / okolice Wrocławia
powierzchnia / area: 4 000 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

kosztorysy / cost estimates
nazdór autorski / design supervision

realizacja / stage: 2007

F.0213
DTC RENOMA, PRZEBUDOWA POWIERZCHNI BIUROWEJ
DTC RENOMA, BUILDING ALTERATION OF OFFICE AREA

inwestor / client: HEWLETT PACKARD POLSKA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 9 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
nazdór autorski / design supervision

realizacja / stage: 2007

F.0212
WIELOFUNKCYJNY OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY
MULTIFUNCTIONAL BUILDING

inwestor / client: OKNOPLAST
lokalizacja / location: Wołów
powierzchnia / area: 2 500 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

realizacja / stage: 2007

F.0209
BUDYNEK BIUROWY, PRZEBUDOWA 
OFFICE BUILDING, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: STILON S.A. / MARTIS
lokalizacja / location: Aleksandrów Łódzki
powierzchnia / area: 1 900 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wnętrz / interior design

projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

realizacja / stage: 2007

F.0206
STADION WKS I BUDYNEK KLUBOWY WE WROCŁAWIU, PRZEBUDOWA
STADIUM WKS AND BUILDING A SPORTS CLUB IN WROCLAW,
BUILDING ALTERATION

inwestor / client: Gmina Wrocław
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 2 500 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt przetargowy / tender design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

współpraca / collaboration: Wojciech Zabłocki
Tomasz Leonowiczi

realizacja / stage: 2006

F.0205
HALA PRODUKCYJNA I BUDYNEK SOCJALNO - MAGAZYNOWY, 
PRZEBUDOWA
PRODUCTION HALL AND WAREHOUSE HALL, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: OKNO-PIAST Wołów Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Tomaszów Mazowiecki
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

realizacja / stage: 2006

F.0202
BUDYNEK SALONU AMICAR FIAT AUTO POLAND, PRZEBUDOWA
CAR SHOWROOM AMICAR FIAT AUTO POLAND, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: AMICAR FIAT AUTO POLAND Wrocław
lokalizacja / location: Wołów / okolice Wrocławia
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

współpraca / collaboration: Tomasz Leonowicz
realizacja / stage: 2005

F.0201
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA, ROZBUDOWA
PRODUCTION AND WAREHOUSE HALL

inwestor / client: HPL PUSTKÓW Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Wrocław
powierzchnia / area: 23 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

współpraca / collaboration: Tomasz Leonowicz
Piotr Szpinda

realizacja / stage: 2005

F.0200
HIPERMARKET FIRMY AUCHAN
HYPERMARKET AUCHAN

inwestor / client: Auchan, Groupe Auchan SA
lokalizacja / location: Moskwa / Sokolniki / ROSJA
powierzchnia / area: 22 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

współpraca / collaboration: AASTUDIO
realizacja / stage: 2005

F.0199
BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY, PRZEBUDOWA
HOTEL AND SERVICES BUILDING, BUILDING ALTERATION

inwestor / client: prywatny / private
lokalizacja / location: Brzeg Dolny
powierzchnia / area: 1 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

realizacja / stage: 2005
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F.0197
HALA MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: ELASTIC Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Aleksandrów Łódzki
powierzchnia / area: 1 200 m2

zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory
projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt wnętrz / interior design

współpraca / collaboration: Łukasz Janowski
Mirosława Herczyńska

realizacja / stage: 2004

F.0196
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE, ADAPTACJA STARYCH 
OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH
LOGISTICS AND WAREHOUSE CENTER

inwestor / client: URBANICA Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Ozorków / Zakłady Przemysłu Bawełnianego 

MORFEO S.A.
powierzchnia / area: 25 000 m2
zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory

projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

współpraca / collaboration: Łukasz Janowski
Mirosława Herczyńska

realizacja / stage: 2004

F.0195
BUDYNEK WIELORODZINNY  /  APARTMENT BUILDING

inwestor / client: PPP POMET
lokalizacja / location: Brzeg Dolny
powierzchnia / area: 900 m2
zakres / scope: inwentaryzacja / building inventory

projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
kosztorysy / cost estimates

nazdór autorski / design supervision

współpraca / collaboration: Tomasz Leonowicz
realizacja / stage: 2003

F.0194
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z BUDYNKIEM BIUROWYM
PRODUCTION AND WAREHOUSE HALL OFFICE BUILDING

inwestor / client: CM3 Polska Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Kamiennogórska Specjalna Strefa

Małej Przedsiębiorczości Wykroty
powierzchnia / area: 7 000 m2
zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design

projekt budowlany / building permit design
projekt wykonawczy / executive design

projekt przetargowy / tender design
nazdór autorski / design supervision

współpraca / collaboration: OZONE S.C.
realizacja / stage: 2003

F.0192
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL, PRODUCTION HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: GUMEX Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Aleksandrów Łódzki
powierzchnia / area: 1 800 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
projekt wnętrz / interior design

nazdór autorski / design supervision

współpraca / collaboration: Marian Łukowiak
realizacja / stage: 2001

F.0191
HALA MAGAZYNOWA I BUDYNEK BIUROWY
WAREHOUSE HALL AND OFFICE BUILDING

inwestor / client: JURAN Sp. z o.o.
lokalizacja / location: Aleksandrów Łódzki
powierzchnia / area: 2 000 m2

zakres / scope: projekt koncepcyjny / conceptual design
projekt budowlany / building permit design

projekt wykonawczy / executive design
projekt wnętrz / interior design

współpraca / collaboration: Łukasz Janowski
Mirosława Herczyńska

realizacja / stage: 2001

C.CPC
FABRYKA NAPĘDÓW JĄDROWYCH ROLLS-ROYCE
CORE PRODUCTION CAPABILITY (CPC)

inwestor / client: Rolls-Royce PLC
lokalizacja / location: Raynesway, Derby / UK
powierzchnia / area: 11 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje sanitarne oraz elektryczne

mechanical, electrical and plumbing systems

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
projekt budynku / building inventory: Morrison Design
realizacja / stage: 2022

C.UNITED FOODSERVICE
CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI UNITED FOODSERVICE
UNITED FOODSERVICE STORAGE 

inwestor / client: United Foodservice
lokalizacja / location: Melbourne, Victoria / Australia
powierzchnia / area: 11 500m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje budynkowe i akustyka / building services

engineering and acoustics 

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
projekt budynku / building inventory:                Iwolff Innovation Architecture
realizacja / stage: 2018

C.AKZO NOBEL
NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCJI FARB
MODERN PAINT PRODUCTION FACILITY

inwestor / client: AKZO NOBEL
lokalizacja / location: Northumberland / UK
powierzchnia / area: 20 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje budynkowe / building services engineering

modelowanie informacji o budynku / Building Information Modelling (BIM)
nazdór autorski / design supervision

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
zleceniodawca / employer: Sir Robert McAlpine
projekt budynku / building inventory: Ryder Architecture
realizacja / stage: 2014

C.JLR
ZAKŁAD PRODUKCYJNY JAGUAR LAND ROVER
MANUFACTURING FACILITY FOR JAGUAR LAND ROVER

inwestor / client: JAGUAR LAND ROVER
lokalizacja / location: Castle Bromwich, Birmingham / UK
powierzchnia / area: 60 000m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje sanitarne oraz elektryczne

mechanical, electrical and plumbing systems
BREEAM „Very Good”, EPC „B” / BREEAM ‘Very Good’, EPC ‘B’ 

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
współpraca / collaboration: Briggs and Forrester Ltd
projekt budynku / building inventory: Ridge Partnershiip
realizacja / stage: 2014

C.MTC
CENTRUM TECHNOLOGII PRODUKCJI (MTC)
ANSTY MANUFACTURING TECHNOLOGY CENTRE 

inwestor / client: Advantage West Midlands
lokalizacja / location: Coventry / UK
powierzchnia / area: 13 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje budynkowe,

zrównoważone projektowanie
building services engineering and sustainable design

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
projekt budynku / building inventory: Fairhurst Design Group
realizacja / stage: 2011

C.BEA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY / MANUFACTURING FACILITY

inwestor / client: BEA Systems
lokalizacja / location: Washington, Tyne and Wear, UK
powierzchnia / area: 30 000 m2

zakres / scope: projekt wykonawczy / executive design
instalacje budynkowe, konstrukcja

building services, civil, structural engineering

jednostka projektowa / design office: CUNDALL POLSKA Sp. z o.o.
projekt budynku / building inventory: NORR
realizacja / stage: 2010



PRZYKŁADOWE PROJEKTY / REALIZACJE  - REZYDENCJE
SAMPLE PROJECTS  - RESIDENTIAL BUILDINGS

Pracownia nasza ma również na swoim koncie zrealizowanych
kilkadziesiąt projektów nowoczesnych budynków mieszkalnych i aranżacji wnętrz.

Our studio has also recently completed several projects
of modern residential buildings and interior design.
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ŁÓDŹ
pracownia, adres korespondencyjny / studio, mailing address

formodesign
architecture + design

ul. Powstańców Warszawy 17 nr lok. 21
95-200 Pabianice

Polska

WARSZAWA
biuro / office

ul. Wolska 40 nr lok. 10
01-187 Warszawa

Polska

  +48 692 455 278
+48 502 438 320

info@formodesign.pl

www.formodesign.pl
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