


PORTFOLIO INWESTYCYJNE

Największy szpital pediatryczny w Polsce z 535 łóż-
kami, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę 

i sprzęt diagnostyczny. Bryłę gmachu tworzą trzy ośmio-
kondygnacyjne budynki połączone przeszklonym pasa-
żem. Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Powierzchnia całkowita 
ponad 97 tys. m². Termin realizacji: VI 2012 - VI 2015.

SZPITAL PEDIATRYCZNY 
WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO

SIEDZIBA NARODOWEJ 
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ 
POLSKIEGO RADIA

Unikalny projekt w skali europejskiej i światowej. 
Pierwszy obiekt koncertowy w Polsce spełniający 

najwyższe wymagania akustyczne. Sercem budynku jest 
zamknięta w osobnej bryle Wielka Sala Koncertowa, 
mogąca pomieścić 1800 widzów. Z zewnątrz sala przy-
pomina bryłę węgla, z gra�towo-czarnymi, szorstkimi 
ścianami z surowego betonu z widocznym deskowaniem. 
Wewnątrz sala zaskakuje miękkością i płynnością linii, 
dużą ilością drewna oraz tkaniną z eleganckim efektem 
trójwymiarowego srebrzenia specjalnie zaprojektowa-
nych foteli. Elewacja budynku z cegieł i nisz jest nawiąza-
niem do śląskiej architektury. Autorem projektu NOSPR 
jest Tomasz Konior, a za akustykę odpowiedzialna była 
japońska pracownia Nagata Acoustics. Termin realizacji: 
II 2012 - VIII 2014.

KATOWICE
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MAŁOPOLSKI 
PARK TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH

Ośrodek rozwoju nowych pomysłów i technologii. 
Jest platformą współpracy środowisk akademi-

ckich, biznesowych i administracyjnych. Futurystyczny 
budynek oferuje: powierzchnie biurowe, nowoczesne 
laboratoria, usługi cloud computing oraz przestrzeń dla 
świadczenia usług doradczych i szkoleniowych. Swoją 
siedzibę oraz wsparcie znajdą tu zarówno małe i śred-
nie �rmy z sektora ICT.  Termin realizacji: etap pierw-
szy: XI 2010 - I 2012, etap drugi: XII 2014 - VI 2015.

CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK

Zupełnie nowy typ instytucji kultury, ale i architektury. 
Pierwsze w Polsce interaktywne muzeum, którego 

główną ideą jest pełne zaangażowanie odwiedzających 
w wystawy – wchodzenie w interakcję z eksponatami 
i uczestnikami oraz nauka przez eksperymentowanie. 
Nowatorski projekt architektoniczny, w którym główną 
konstrukcję nośną budynku stanowią cztery kratoramy 
stalowe, opierające się po dwóch stronach tunelu Wi-
słostrady na skrzyniach żelbetowych. Fasady budynku 
wyglądają jak przekroje geologiczne lub skarpy poddane 
erozji. W obiekcie dominują surowe materiały: beton 
architektoniczny, stalowe kratownice i wszelkiego rodzaju 
instalacje. Elementem wyróżniającym są szklane kratery 
doświetlające wnętrze oraz zielony dach. Obiekt posiada 
planetarium, pięć galerii stałych, Park Odkrywców, labo-
ratoria i pracownię robotyczną. Termin realizacji:  
VII 2008 - IX 2010.

WARSZAWA

KRAKÓW

warbud.pl



PARK WODNY

Najnowocześniejszy park wodny na Pomorzu, wypo-
sażony w zintegrowany system Dryden Aqua za-

pewniający krystalicznie czystą i zdrową wodę. Kompleks 
wodno - rekreacyjny z basenami i atrakcjami wodnymi 
typu: sztuczna rzeka, wodospady rurowe, ścienne masa-
żery, zjeżdżalnie. Wewnątrz obiektu znajduje się również 
Strefa SPA. Termin realizacji: X 2013 - VII 2015.

Wieloetapowa inwestycja usytuowana na 11 hektaro-
wej działce, na pograniczu warszawskiego Ursy-

nowa i Mokotowa. To mini miasteczko – z własną infra-
strukturą, punktami usługowymi, wydzieloną strefą zieleni 
z jeziorkiem oraz ścieżkami do joggingu – jest idealną 
propozycją dla miłośników miejskiego życia, pragnących 
korzystać ze wszystkich jego uroków. Termin realizacji:  
I 2014 - IX 2016.

CENTRAL PARK URSYNÓW

PORTFOLIO INWESTYCYJNE

KOSZALIN

WARSZAWA



PLAC UNII

Najwyższej klasy centrum handlowe połączone  
z częścią biurową. Obiekt zaprojektowany przez 

APA Kuryłowicz & Associates. Projekt wieży inspirowany 
był architekturą nowojorskiego drapacza chmur - Flatiron 
Building. Najwyższa część kompleksu ma 22 kondygnacje. 
Powierzchnia całkowita ponad 120 tys. m². Termin realiza-
cji: I 2012 - IX 2013.

Zlokalizowany na warszawskiej Woli wieżowiec 
biurowy klasy A z 23. kondygnacjami naziemnymi 

i 5. podziemnymi. Stanowi przykład udanego mariażu 
architektury i rozwiązań technologicznych, usprawnia-
jących funkcjonowanie nowoczesnych biur. Inwestycja 
uzyskała certy�kację zgodną z ekologicznym standardem 
BREEAM® na poziomie oceny „bardzo dobry”. Termin 
realizacji: IV 2014 - IV 2016.

PRIME CORPORATE 
CENTER 

05

WARSZAWA

WARSZAWA
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TERMINAL PASAŻERSKI NR 3 
MIĘDZYNARODOWEGO 
PORTU LOTNICZEGO 
IM. W. REYMONTA

Zlokalizowany 6 km od centrum Łodzi, blisko skrzy-
żowania autostrad A1 i A2, pełni rolę zapasowego 

lotniska dla Okęcia i innych lotnisk regionalnych. Cztero-
kondygnacyjna hala terminalu (trzy kondygnacje naziem-
ne i jedna podziemna) oprócz powierzchni do obsługi 
pasażerów posiada część garażową oraz sortownię 
bagażu. Wysokość wieży kontroli lotów wynosi 22,95 m. 
Przepustowość terminalu nr 3 to ponad 1,5 miliona pasa-
żerów rocznie. Powierzchnia całkowita blisko 30 tys. m². 
Termin realizacji: XII 2009 - I 2012.

Wielofunkcyjny obiekt o charakterze kongresowym, 
koncertowym i wystawienniczym. Wyjątkowy pro-

jekt architektoniczny – budynek w kształcie prostokąta,  
w jednej trzeciej długości z nieregularnym, ukośnym, po-
krytym trawą kanionem, którym można przejść na drugą 
stronę. Obiekt o powierzchni całkowitej blisko 38 tys. m², 
utrzymany jest w czarnych barwach nawiązujących do 
górniczego charakteru Śląska. Zdobywca wielu nagród,  
w tym: Nagrody Roku 2015 SARP, Budowy Roku 2015  
w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” oraz Na-
grody Architektonicznej POLITYKI. Termin realizacji:  
V 2013 - IV 2015.

MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM KONGRESOWE

PORTFOLIO INWESTYCYJNE

Łódź

KATOWICE



AUTOSTRADA A2

Nosi nazwę Autostrady Wolności. Łączy Warszawę 
z siecią europejskich autostrad. Warbud zrealizo-

wał odcinek A o przekroju dwujezdniowym oraz klasie 
technicznej A z 39 obiektami inżynierskimi (5 wiaduk-
tami autostradowymi, 16 wiaduktami drogowymi,  
7 mostami autostradowymi, 1 kładką dla pieszych oraz 
10-cioma przejściami dla zwierząt). Wykonał prace 
żelbetowe, izolacyjne, antykorozyjne oraz elementy 
bezpieczeństwa ruchu. Termin realizacji: VIII 2011  
- X 2012.

BLOK CIEPŁOWNICZY  
Z AKUMULATOREM CIEPŁA 

Najnowocześniejsza inwestycja tego typu w Polsce. 
Charakteryzuje się wysokimi parametrami spraw-

nościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na 
środowisko naturalne. Nowy blok, w porównaniu  
z jednostkami dotychczas pracującymi w Bielsku-Białej, 
emituje o 90% mniej dwutlenku siarki i prawie o 25% 
mniej dwutlenku węgla, zmniejszając ponad 17-krotnie 
emisję pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu. Termin realizacji: 
VI 2011 - VI 2013.
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