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Transtolbud – Piekutowski Sp. z o.o. jest polską

Obecny potencjał firmy to kilkunastoosobowa

firmą, powstałą w 1989 roku, zajmującą się profe-

profesjonalna kadra inżynieryjno-techniczna

sjonalnym i kompleksowym świadczeniem usług

i ponad 200 wykwalifikowanych pracowni-

budowlanych. Realizujemy inwestycje zarówno

ków fizycznych, których liczba w razie potrzeby

w charakterze generalnego wykonawcy jak i wy-

może w każdej chwili znacząco wzrosnąć. Dzięki

konawcy robót wykończeniowych. Od początku

takim możliwościom, wspieranym odpowied-

istnienia firmy zrealizowaliśmy blisko 200 po-

nim profesjonalnym sprzętem, jesteśmy w stanie

ważnych projektów w całej Polsce oraz około 20

realizować duże kilkumiesięczne, a nawet kil-

za granicą, współpracując przy tym z wieloma

kuletnie kontrakty. Nasi klienci mogą zawsze li-

znaczącymi firmami z branży budowlanej.

czyć na fachową pomoc pod względem technicznym i projektowym.
Doświadczenie i wiedza naszej kadry gwarantują wysoką jakość wykonywanych prac. Nasza
solidność jest cechą charakterystyczną, cenioną
od lat na rynkach usług budowlanych w Polsce
i za granicą.

Z a kres
d ziała l
n o ś ci

Gen era l n e
wy kon aws two

Zakres usług świadczonych przez Transtolbud-

Nasza firma w procesie inwestycyjnym przepro-

-Piekutowski Sp. z o.o. obejmuje realizacje kom-

wadzonym w systemie generalnego wykonaw-

pleksowych inwestycji w systemie generalnego

stwa zapewnia:

wykonawstwa. Naszym celem jest spełnienie ocze-

•

Kompleksową realizację inwestycji zgodnie

kiwań Inwestora na każdym etapie inwestycji.

z oczekiwaniami naszych zleceniodawców

Umiejętność koordynacji jak największej ilo-

w ustalonym czasie i budżecie.

ści cykli technologicznych na jak najmniejszej

•

Analizę dokumentacji projektowej pod wzglę-

powierzchni i w najkrótszym czasie – to klucz

dem optymalnych rozwiązań alternatywnych

do sukcesu. Wysokie noty wystawiane w listach

przy zachowaniu najwyższej jakości.

referencyjnych przez naszych zleceniodawców

•

potwierdzają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

go ryzyka w procesie budowy.
•

Zapewniamy kadrę menadżerską doskonale przygotowaną do zarządzania projektem - od początko-

Zarządzanie i koordynację procesu budowy
przez doświadczony zespół kierowniczy.

•

wej idei do końcowego odbioru gotowego budynku. Nasze kierownictwo zarządzające procesem

Przewidywanie i eliminowanie potencjalne-

Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramu.

•

Wykonanie inwestycji zgodnie z kontraktem

budowlanym planuje drobiazgowo realizacje, ko-

z uwzględnieniem możliwości elastycznego

ordynuje pracę podwykonawców i dostawców.

wprowadzania zmian przez klientów.

Wiemy, że zarządzanie projektami jest zagadnie-

•

niem bardzo złożonym i wymagającym od menedżerów nie tylko umiejętności interpersonalnych,
ale również solidnego zaplecza intelektualnego
i technicznego. Zawsze staramy się w optymalny
sposób minimalizować ryzyko zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i tym samym maksymalnie skracać czas trwania budowy.
Taka filozofia prowadzenia projektów, w połączeniu ze sprawnymi technologiami i doświadczeniem naszej kadry, dają w efekcie najkrótsze terminy wykonania przyjętych zadań.

Wykonanie inwestycji przy zachowaniu
ochrony środowiska naturalnego.

•

Kompleksowe

przygotowanie

inwestycji

do odbioru końcowego i użytkowania.

P ra ce
wykoń c zen i owe
Firma Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. posiada

Oferta Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. obej-

kilkudziesięcioletnie doświadczenie, które na-

muje systemy suchej zabudowy oparte na bazie

była wykonując prace wykończeniowe w kraju

płyt gipsowych, gipsowo-włóknowych i cemen-

i za granicą na obiektach takich jak: biurowce,

towych, tynki gipsowe i cementowo-wapien-

galerie handlowe, budynki medyczne, budynki

ne, masy szpachlowe, gładzie gipsowe, wylewki,

użyteczności publicznej.

a także systemy ociepleń z tynkami elewacyjnymi

Dzięki naszemu doświadczeniu każde zlecenie zo-

i farbami. Wykonujemy także montaż sufitów

staje wykonane profesjonalnie i z zachowaniem

podwieszanych zarówno mineralnych (formo-

najwyższych standardów jakościowych. Dosko-

wanych na mokro) jaki i mineralnych miękkich

nale rozumiemy naszego Klienta i gwarantujemy

(wata szklana lub wełna skalna) płyt sufitowych,

trwałe oraz sprawdzone rozwiązania. Bazujemy

a także rastowych, napinanych i tradycyjnych gip-

na doświadczonej kadrze inżyniersko-technicz-

sowo-kartonowych. Zapewniamy wysoką jakość

nej i wykwalifikowanej załodze pracowników

wykonanych powierzchni. Począwszy od faktur

fizycznych, która potwierdza nasz profesjonalizm.

gładkich do bardziej tradycyjnych, perforowanych, włączając w to różne krawędzie, rozmiary,
kolory, właściwości i wzory.
Długoletnie doświadczenie zdobyte w Polsce
i w Europie pozwala nam zapewnić sprawdzone
rozwiązania i najwyższą jakość.

A ran żac j a
wn ęt rz
Oferta

projektowa

Transtolbud-Piekutowski

możemy podjąć się każdego zadania związanego

Sp. z o.o. obejmuje kompleksowe projektowanie

z przebudową, rozbudową lub zmianą sposobu

wnętrz mieszkalnych i użytkowych według wy-

użytkowania i przeznaczenia obiektów.

tycznych klienta. Oferujemy projekty aranżacji

Pierwsze spotkanie, odbywające się na ogół w pro-

wnętrz w stylu zgodnym z preferencjami inwe-

jektowanym lokalu, jest spotkaniem niezobowią-

stora: lofty, klasycznym, nowoczesnym, minima-

zującym i ma na celu wspólne zapoznanie się oraz

listycznym, glamour oraz pozostałych.

obejrzenie lokalu i wstępną wycenę prac. Następ-

Rozumiemy potrzeby naszych klientów i dostoso-

nie umawiamy się na podpisanie umowy, w której

wujemy się do nich. W zależności od tych potrzeb

doprecyzowujemy wszystkie szczegóły związane

nasi architekci wnętrz zadbają o wszelkie aspekty

z realizacją projektu. Mając już za sobą kwestie

niezbędne, by zapewnić zadowolenie ze świadczo-

formalne, po rozpoznaniu gustu, wymagań i ocze-

nych usług. Wszystkie etapy projektowania i pla-

kiwań klienta, tworzymy fotorealistyczne wizu-

nowania przebiegają pod ścisłą kontrolą, wspólnie

alizacje, aby mogli Państwo zobaczyć projektowa-

z klientem, który ma stały wgląd w postęp, jaki się

ne wnętrze jeszcze przed jego realizacją. Ostatni

dokonuje.

etap prac to przekazanie rysunków wykonawcom

Wyspecjalizowana kadra o bogatym doświadcze-

oraz, stosownie do Państwa życzenia, komplekso-

niu uczyni wszystko, by każde wnętrze miało swój

wy nadzór autorski nad realizowanym projektem.

wyjątkowy charakter, a Twój dom stał się Twoją

W trakcie realizacji projektu wszelkie pomysły,

dumą, ostoją, oraz zapewniał poczucie bezpieczeń-

uwagi i sugestie z Państwa strony są bardzo cenne

stwa i komfortu. Współpracujemy z doświadczo-

– pozwalają nam bowiem zaprojektować wnętrze

nymi projektantami branżowymi, dzięki czemu

bliskie temu, jakie sobie Państwo wymarzyli!

/ REALI ZACJE

Budynek przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 to piętrowa
nieruchomość, która została
wzniesiona w Warszawie. Użytkowa powierzchnia tego gmachu
wynosi 19150 m2. Centrum mieści
wystawy stałe i czasowe, laboratoria i pracownie, centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje, a także część biurową.
ściany działowe ogniowe oraz zwykłe w systemie
Fermacell / ścianki giszetowe w pomieszczeniach
toalet / szachty ogniowe w systemie Fermacell / sufity
akustyczne Ecophone / pochłaniacze akustyczne / ustrój
dźwiękochłonny audytorium / sufity podwieszane z płyt
Fermacell / sufity podwieszane ze stali nierdzewnej /
powłoki malarskie ścian i sufitów / wykładziny dywanowe

sufity podwieszane akustyczne w systemie SINIAT
/ okładziny akustyczne w systemie VOGL / sufity
mineralne

ECOPHONE

Light

Coffer

/

płyty

ECOPHONE Solo Baffle / okładziny GUSTAFS /
powłoki malarskie ścian i sufitów / ściany działowe
gips-kartonowe / sufity podwieszane mineralne / sufity
podwieszane gips-kartonowe

IV 2 0 1 4

Obiekt jest największą dotychczasową inwestycją UwB. Położony przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. W nowym kampusie
znajduje się około 840 pomieszczeń – są to sale wykładowe, pokoje pracowników, laboratoria,
sanitariaty itp. W kampusie jest 7
sal audytoryjnych: po dwie w Instytucie Biologii, Instytucie Chemii oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki (tu też znajduje
się największa aula na 260 osób),
jedna na Wydziale Fizyki.
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O b ie kty n a u kowe

IX 20 0 9

II 2011

Cent rum
N a u ki
Ko p ernik

Ka m pu s
U n iwers ytetu
w
Biał ym s to ku

Centrum handlowe Silesia City
Center znajduje się w Katowicach pod adresem Chorzowska
107/111. Centrum zlokalizowane
jest na terenie dawnej Kopalni
Węgla Kamiennego Kleofas. Zabytkowa wieża szybu kopalnianego „Jerzy” (niem: „Georg”) jest
symbolem połączenia przeszłości
z przyszłością. Powierzchnia całkowita tego jednopiętrowego budynku równa się blisko 167 tys.
m2, a użytkowa 86 tys. m2, z czego
największą część 86 tys. m2.
wykończenie

sufitów

garaży

wełną

mineralna

w systemie BSO / sufity akustyczne RIGITON / sufity
sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych /

mineralne / sufity z płyt gipsowo-kartonowych /

sufity mineralne / ściany działowe z płyt gipsowo –

montaż ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych

kartonowych / powłoki malarskie / obudowy słupów

/ montaż ścian kina IMAX na uchwytach elastycznych

/ pasy ochronne na połączeniu ścian z dachem z blachy

/ powłoki malarskie

trapezowej
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S i lesi a
C i ty Center

VI 2 0 0 5

Gmach przy Wołoskiej 12 to trzykondygnacyjna nieruchomość,
która została wybudowana
w Warszawie w granicach dzielnicy Mokotów. Całkowita powierzchnia tego obiektu równa
się blisko 158 tys. m2, a użytkowa
126 tys. m2, z czego największą
część blisko 63 tys. m2. Każdego
miesiąca centrum handlowe odwiedza ponad milion osób. Liczne rozbudowy przyczyniły się
do tego, że ze średniej wielkości
centrum handlowego stało się
jednym z największych w Warszawie i Polsce.

Centra
h a nd lowe

/ REALI ZACJE

X 2005

XII 2005

G a leria
Mo kot ó w

ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych / szachty
ogniowe z płyt o podwyższonej odporności ogniowej
/ sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

połączenia teleskopowe w pokojach hotelowych / rewizje
ppoż w szachtach / zabudowy w systemie Fermacell /
ściany działowe gips-kartonowe / sufity podwieszane gipskartonowe oraz z wełny mineralnej / ścianki wiszące /
powłoki malarskie

/ REAL IZAC J E

Projekt usytuowany jest przy Nabrzeżu Prezydenta w sąsiedztwie
Skweru Kościuszki. Obiekt wielofunkcyjny, który oferuje powierzchnię komercyjną, mieszkalną oraz zaplecze kulturalne
i wypoczynkowe z zapierającymi
dech widokami na Morze Bałtyckie.

malarskie na ścianach i sufitach

u dyn ki
b iu rowe

IV 2 01 4
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G dynia
Waterfro nt

/ sufity podwieszane z wełny mineralnej / powłoki

VI 2005

Wieżowiec Rondo 1 znajduje się
w Warszawie w obszarze dzielnicy Śródmieście przy rondzie
ONZ 1, róg alei Jana Pawła II
oraz Świętokrzyskiej. Całkowita powierzchnia tego drapacza
chmur wynosi 103 tys. m2, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa - 67 tys. m2.
Jest to drugi obiekt w stolicy
po Metropolitanie, klasy AAA.

I 2006

Rondo I

Obiekt oferuje 28 000 m2 powierzchni,
z czego 24 000 m2 zajmują lokale biurowe o najwyższym standardzie technicznym. Wśród najemców tej części
budynku znajdą się firma doradcza
PwC Polska, spółka informatyczno-marketingowa MakoLab, oraz Bank
City Handlowy.
sufity zewnętrzne z płyt cementowo-włóknowych wraz
z obudową podciągów stalowych / sufity zewnętrzne,

/ dostawa i montaż drzwi / tapetowanie, malowanie,
układanie glazury / wykończenie ścian oraz sufitów tynkiem
imitującym beton

N ow y
Pl a c Un i i
Warszawski zespół budynków
biurowych w dzielnicy Mokotów, stoi wzdłuż ulicy Puławskiej 2, zbieg Boya-Żeleńskiego
oraz Unii Lubelskiej. Całkowita
powierzchnia tej wielopiętrowej zabudowy równa się ponad
109 tys. m2. W skład kompleksu
wchodzą 90-metrowy wieżowiec
i 2 sześciokondygnacyjne budynki.
aranżacja Banku ING: ściany działowe gipsowo-kartonowe / sufity podwieszane akustyczne perforowane
/ sufity podwieszane mineralne / powłoki malarskie
ścian i sufitów

XII 2013

Ogro dowa
Office

drewniane, listwowe / ściany GK, sufity GK, sufity mineralne

V 20 13

I 201 9
I 201 8

Ogrodowa Office to obiekt biurowy
z częścią handlowo-usługową, położony w centrum Łodzi, na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Zachodniej. Lokalizacja biurowca łączy najbardziej
atrakcyjne i najważniejsze miejsca w
mieście, takie jak ulica Piotrkowska,
Manufaktura i Hotel Andel’s Łódź.

II 2011
VI 2 0 1 0

Lotnisko Chopina to największy port
lotniczy w Polsce. Ulokowane jest w odległości około 8 km na południowy zachód od centrum Warszawy. Obsługuje
ruch rozkładowy, czarterowy oraz cargo. Zostało otwarte w 1934 na lotnisku
wojskowym jako Port Lotniczy Warszawa-Okęcie. W 2017 obsłużyło prawie 16
mln pasażerów, czyli prawie 40 procent
wszystkich pasażerów w krajowym
i międzynarodowym ruchu lotniczym.

/ REALI ZACJE

Sta d i o n
Na ro d ow y
Wielofunkcyjny stadion sportowy
im. Kazimierza Górskiego, znajdujący
się przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Stadion Narodowy w Warszawie to największa i najnowocześniejsza arena piłkarska w Polsce.
Łączna kubatura stadionu, wyłączając dach, wynosi ponad 1 000 000 m3,
natomiast powierzchnia całkowita
to 204 000 m2.
izolacja akustyczna stropów, trybun, rygli, ścian z wełny

ściany działowe w systemie gips-karton / ściany działowe

mineralnej lamelowej fazowanej / sufity podwieszane z płyt

tymczasowe / okładziny ogniowe z płyt GK / sufity podwieszane

gipsowo-kartonowych / sufity panelowe z płyt z włókna

z płyt gipsowo-kartonowych / sufity podwieszane zmywalne

szklanego / ściany działowe gips-kartonowe / ściany

z włókien mineralnych / sufity podwieszane z siatki metalowej /

o podwyższonej odporności ogniowej / klapy rewizyjne

powłoki malarskie

sufitowe, ścienne, o podwyższonej odporności ogniowej

V 2 0 12

L ot nis ko Chopi n a
w Wa rszawie

VI I I 2 0 1 0

Bu dyn ki
u żyteczn o ś ci
pu bl i czn ej

gips kartonowe / sufity podwieszane modułowe z płyt
mineralnych / okładziny ścian z paneli fornirowanych
GUSTAFS

/

okładziny

paneli

laminowanych

HPL

Fundermax Interior / ustrój akustyczny pochłaniający
z paneli Wall Panel Texona firmy ECOPHONE

II 2018

powłoki malarskie na ścianach i sufitach / sufity podwieszane

II 2 016

ściany działowe w systemie KNAUF – płyta Diamant /

/ R EALIZAC J E

Nowy szpital pediatryczny powstał
na terenie Kampusu Banacha przy
ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.
Bryłę nowego szpitala tworzą trzy
budynki połączone przeszklonym
pasażem. Obiekt posiada 527 łóżek,
w tym 402 pediatryczne, 65 neonatologicznych i 60 ginekologiczno-położniczych. Przewidziano także
lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu obiektu oraz parking wielopoziomowy
na ponad 300 pojazdów.

B u d ow n ict wo
me d yc zn e
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I 201 5

S z p ita l
Pe d iat ryczny
WUM

Dwupiętrowa placówka medyczna, która znajduje się w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1.
Całkowita powierzchnia tej placówki medycznej wynosi ponad
24 tys. m2. Obiekt przeznaczony
jest dla ok. 300 pacjentów. Inwestycja polegała na budowie nowego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica.
zabudowa poddasza w systemie GK / montaż tapet
z włókna szklanego wraz z malowaniem / sufity
podwieszanych mineralne / sufity podwieszane gipskartonowe / obudowa belek stalowych

M az ow iec k i
Sz p ita l
Woje wó d z k i
Dre wn i ca

sufit z wełny drzewnej łączonej magnezytem firmy Heradesign
/ sufit rastrowy aluminiowy firmy Punto Pruszyński / sufit
pływający Eclipse firmy Rockfon / sufity mineralne Rockfon
/ dyfuzory świetlne przy świetlikach / blendy ALUFIRE /
zabudowy GK w WC i pomieszczeniach mokrych / zabudowy
pionów kanalizacyjnych

XI I 201 5

V 2017

I 2019

IV 201 5

Cent rum
Spo rt owoR e ha b i l itacyjne
WUM

Projekt Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe WUM został zrealizowany w stolicy przy ulicy Trojdena. W
ramach inwestycji powstały - basen
olimpijski, z tak nowoczesnym rozwiązaniami jak pomost dla relacji
telewizyjnych, baseny szkoleniowe z
podwieszaną trybuną, hala sportowa
(z możliwością wydzielania boisk),
sale do ćwiczeń i fizjoterapii, ścianki
wspinaczkowe, kręgielnie, siłownie,
ale także przestrzeń przeznaczoną
do badań naukowych związanych ze
sportami wodnymi.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
jest największą jednostką ochrony
zdrowia w województwie małopolskim oraz jedną z największych
w kraju, zarówno pod względem bazy
łóżkowej, zasobów kadrowych, jak
i wysokości kontraktów zawartych
z płatnikiem publicznym. Zespół budynków Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego został zlokalizowany
przy ulicy Macieja Jakubowskiego.
Powierzchnia użytkowa tych pięciopiętrowych budynków będzie równa 131 tys. m2. Szpital przygotowany
został na ponad 900 łóżek, z 24 salami
operacyjnymi i 92 stanowiskami intensywnej terapii. Szpital zaprojektowano tak, aby jego obiekty mogły
spełniać kilka strategicznych funkcji: diagnostyczną, dydaktyczną oraz
naukową.
ściany działowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej
w systemie Siniat Nida Cicha / ściany działowe z płyt GK zwykłych
/ zabudowy z płyt GK / rewizje ścienne / szachty o podwyższonej
izolacyjności ogniowej / wnęki hydrantowe / wzmocnienia ścian
wykonane z profili stalowych UA oraz płyt OSB

U n iwers ytec k i
Sz pita l Dz iec i ęc y
Kra ków Prokoc im

zabezpieczenia ogniowe / stropy samonośne z płyt Fireboard

Hote l Ande l’s
w Łodzi

Hote l e
/ R EALIZAC J E

/ ściany działowe gips-kartonowe / sufity podwieszane gipskartonowe / sufity mineralne / sufity rastrowe / montaż
stropu łukowego

Hotel Raffles Europejski Warsaw
to budowla z XIX-go wieku, która
została wybudowana w Warszawie
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 13. W 1944 r. budynek spłonął,
a narożnik u zbiegu Krakowskiego
Przedmieścia i Ossolińskich zawalił
się. Po przebudowie hotelu, na dwóch
najwyższych kondygnacjach powstało prawie 7000 m2 powierzchni biurowych, 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 120 wokół
budynku. Do dyspozycji gości jest 106

pokoi i apartamentów, w tym Apartament Prezydencki, o powierzchni
prawie 300 m2. W budynku mieścić
się również SPA marki Raffles, ekskluzywne sklepy, restauracje oraz kawiarnie. Łącznie powierzchnia handlowo-usługowa obiektu to 2700 m2.
sufit Rockfon® Mono® Acoustic wraz z natryskiem /
kompleksowa obróbka wnęk sklepienia przy użyciu płyt
GK / montaż rewizji w suficie akustycznym / „półki” wraz
z uskokami w systemie gips-kartonowym

X I 2 0 12

H ote l
Raf fl es Europej s k i
Wa rs aw

II 2 01 1

I X 2009
I I I 2008

Hotel Andels to sześciokondygnacyjna budowla, która zlokalizowana jest
w dzielnicy Bałuty, przy ulicy Ogrodowej 17. Przed modernizacją w budynku
była zabytkowa przędzalnia Poznańskiego. Hotel posiada standard czterech
gwiazdek i był to pierwszy hotel o takim standardzie w Łodzi. W obiekcie
znajduje się centrum konferencyjne
o powierzchni 3100 m2 oraz największa
sala balowa w Łodzi 1300 m2.

ściany i szachty ogniowe / sufity podwieszane higieniczne /
sufity napinane BARISOL / sufity z płyt gipsowo-kartonowych
/ sufity gips-kartonowe podwieszane / ściany „organiczne”

II 2011

Budynek przy ul. Miłosza 14a to trzypiętrowa nieruchomość, która została
zrealizowana w Serocku. Użytkowa
powierzchnia tej budowli równa się
27 tys. m² . Czterogwiazdkowy hotel
posiada 332 pokoje, 33 sale konferencyjne, nowoczesną restaurację, bary,
Centrum SPA z 12 gabinetami i kapsułami zabiegowymi oraz zaplecze
rekreacyjno-rozrywkowe. Największa sala (blisko 1650 m²) będzie mogła
pomieścić ok. 1200 osób w układzie
bankietowym.

X I 2 0 12

H ote l Na rvi l
Con feren ce & Spa

Inwes tyc je
wła s n e
/ R EAL I ZAC J E

20 09

2 01 0

S ie dzib a firmy
w Wa rs zaw ie
Siedziba przy ul. Muszkieterów 28
w Warszawie powstała w wyniku
przebudowy starego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Przebudowa obejmowała podniesienie budynku, aranżację poszczególnych
kondygnacji na pomieszczenia biurowe, wymianę części elewacji na szklaną, docieplenie budynku, wykonanie
nowych izolacji przeciwwilgociowych itd. Można powiedzieć, że każ-

dy element budynku został przebudowany, zmodernizowany lub
odnowiony. Dzięki autorskiemu projektowi w budynku powstały 4 kondygnacje przeznaczone na cele biurowe. Ponadto na działce wybudowano
halę magazynową, połączona łącznikiem nadziemnym z budynkiem
biurowym. Obecnie w hali znajduje
się hurtownia materiałów budowlanych – P2 System.

XII 2013

Willa Jabłoń, kameralnie usytuowana inwestycja w cichym zakątku
Warszawy, pomiędzy Wisłą i Pałacem w Wilanowie przy ul. Bruzdowej
106. Inwestycja została przygotowana
z myślą o młodych ludziach ceniących
ciszę i spokój oraz uroki nadwiślańskiej natury pozwalającej na aktywny wypoczynek. Bliskość Wilanowa, Mokotowa i Sadyby pozwala nie
rezygnować z rozrywek „Wielkiego
Miasta”. Przemyślana i dobrze zaprojektowana Willa Jabłoń wyróżnia
się jakością użytych materiałów oraz
rozwiązań funkcjonalnych, co gwarantuje długoletnie doświadczenie
pracowników naszej firmy przy projektach deweloperskich i wykorzystanie najlepszych rozwiązań sprawdzonych na innych inwestycjach.

VI 2 0 1 5

Wi l l a Ja b ł oń
w Wa rs zawie

/ zabudowa rur hydrantowych / zabudowy belek stalowych
płytami Fermacell na kondygnacji Steel Peak / izolacji PIR
postumentu dźwigu / sufity gips-kartonowe / sufity Hunter
Douglas / montaż rewizji w szachtach instalacyjnych /
sufit z siatki cięto-ciągnionej / montaż klap rewizyjnych
w apartamentach / montaż profili krawędziowych Protector /
montaż sufitów akustycznych / powłoki malarskie

Zł ota 44

/ R EALIZAC J E

montaż płyt mineralnych w miejscu występowania fancoili

Poz o s ta łe
o b ie kty

VI I I 201 7
VI 2016

Złota 44 położona w Warszawie, będąca jednym z najwyższych budynków
mieszkalnych w Polsce oraz w Unii
Europejskiej, jest luksusowym apartamentowcem o 192 m wysokości, 52
piętrach i 287 apartamentach, z których każdy jest inny. Apartamenty
mieszczą się na piętrach 9–52. Ich średnia wielkość to 120 m². Zostały one
wyposażone w system HMS, umożliwiający zarówno komputerowe sterowanie m.in. klimatyzacją, żaluzjami, ogrzewaniem czy oświetleniem,
jak i zamówienie posiłku z restauracji bądź innej usługi. Całkowita powierzchnia tej wielokondygnacyjnej
wieży wynosi 79000 m2, zaś użytkowa
71500 m2.

włóknowych / liczne zabudowy, obudowy, półki z płyt GK /
sufity podwieszane mineralne / sufity podwieszane z płyt GK
/ powłoki malarskie

Kościół pw. Wszystkich Świętych jest
jedną z największych świątyń w Warszawie. Został wzniesiony w II poł.
XIX w. według projektu Henryka
Marconiego. W czasie bombardowania Warszawy, we wrześniu 1939 r.,
kościół Wszystkich Świętych uległ
poważnym zniszczeniom. Następnie
został bardzo poważnie uszkodzony w czasie walk podczas powstania
warszawskiego. W 2017 świątynia,
jako pierwsza w Polsce, z inicjatywy

społeczności żydowskiej otrzymała
tytuł House of Life (pol. Dom Życia)
przyznawany przez Międzynarodową
Fundację Raoula Wallenberga.
czynności archeologiczne i konserwatorskie / rozbiórka
powierzchni schodów / wykonanie stóp i ław fundamentowych
/ wykonanie stropu i elementów pionowych / izolacja
przeciwwilgociowa i przeciwwodna / montaż stopni schodów
z bloków sjenitowych / nawierzchnie z płyt kamiennych /
odtworzenie tynku zewnętrznego / wykonanie od wewnątrz
warstwy tynku renowacyjnego / przepona pozioma metodą
iniekcji ciśnieniowej

X 2 016

Koś c iół
pw. Ws zys t k ic h
Świętyc h

V 2016

ściany z płyt gipsowo-kartonowych / ściany z płyt gipsowo-

IX 2013

Obiekt Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej został wzniesiony
w Warszawie w dzielnicy Wilanów
przy ul. Wiertniczej 30. Użytkowa
powierzchnia tego dwupiętrowego
gmachu to ponad 3 tys. m2. W budynku umieszczone zostaną m.in. biura,
konsulat i duża sala wielofunkcyjna,
w której będą organizowane konferencje.

II 2015

Am ba s ada
Kró l est wa Ara bi i
S a u d yjs kiej

I kw. 2 0 1 8

I kw . 201 9

Paw i lo n
E d u kacyjny
Budynek powstał na Golędzinowie
w Warszawie, w przestrzeni między
Wisłą, a ulicą Wybrzeże Puckie, niedaleko mostu Gdańskiego. Ma pełnić funkcję ośrodka edukacyjnego
z salą wystawienniczo-wykładową.
Na przestrzeni około 220 m2 będą odbywać się wykłady, warsztaty i wystawy przyrodnicze przybliżające
warszawiakom wiedzę na temat ekosystemu Wisły.

Inspirację dla projektu stanowiły
liczne na tym terenie głazy narzutowe, dlatego też dwukondygnacyjny
budynek ma przypominać wydrążony kamień polodowcowy. Front pawilonu został w pełni przeszklony.
Pozwoli to na podziwianie przez jego
użytkowników okolicznej przyrody
bez względu na pogodę.
Betonowa część pawilonu z czasem
powinna pokryć się mchem i zlewając się z otoczeniem stanowić z nim
jedność.
kompleksowe wzniesienie i wykończenie budynku w roli
Generalnego Wykonawcy

Poz o
s ta ł e
re a l i za
c je

Wa rs zawa
Obiekty naukowe
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Cezamat / ul. Poleczki

Centra handlowe
Multikino „Złote Tarasy” / ul. Złota
Peek & Cloppenburg w CH Arkadia / al. Jana Pawła II

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego / ul. Żwirki i Wigury
Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego / ul. Stefana Banacha
Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne / ul. Żwirki i Wigury
FC Barcelona Escola Varsovia / ul. Aleksandra Fleminga

Budynki biurowe
Concept Tower / ul. Grzybowska
Pacific Office – aranżacja NESTLE / ul. Domaniewska
Equator IV Warszawa / al. Jerozolimskie
D48 / ul. Domaniewska

Budynki użyteczności publicznej
Centralny Instytut Ochrony Pracy / ul. Czerniakowska
Centrum Sądownictwa Gospodarczego / ul. Czerniakowska
Muzeum Sztuki Nowoczesnej / ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

K ra ków

Emi l ian ów

Centra handlowe

Pozostałe obiekty

Galeria Kazimierz / ul. Podgórska

Stacja dealersko-serwisowa Mercedes-Benz Trucks
/ ul. Gottlieba Daimlera

Budynki biurowe
Mogilska Office / ul. Mogilska

Pozn ań
Centra handlowe

Sąd Okręgowy / al. Solidarności
Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ul. Czerniakowska

Budownictwo medyczne
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA / ul. Wołowska
Szpital Sióstr Elżbietanek / ul. Goszczyńskiego
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny / ul. Madalińskiego

O t woc k
Pozostałe obiekty
Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej
i Opieki Demencyjnej Origin
/ ul. Bernardyńska

Galeria Plaza / ul. Drużbickiego

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej / ul. Karowa
Centrum Zdrowia Dziecka / al. Dzieci Polskich

Hotele
Hilton Warsaw / ul. Grzybowska
Renaissance Warsaw Airport Hotel / ul. Żwirki i Wigury
Hotel ibis Warszawa Reduta / ul. Bitwy Warszawskiej
Marriott Courtyard Warsaw International / ul. Żwirki i Wigury

Łód ź

Józefów

Centra handlowe

Hotele

Manufaktura / ul. Drewnowska

Holiday Inn / ul. Telimeny

Pozostałe obiekty
Budynek szkoleniowo-administracyjny
dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej / ul. Wieżowa
Siedziba MPWiK / ul. Zaruskiego
Rolls-Royce Motor Cars Warsaw / ul. Ostrobramska

Transtolbud-Piekutowski sp. z o.o.
WWW.TRANSTOLBUD.PL

SIEDZIBA GŁÓWNA W KRAKOWIE
os. Bohaterów Września 82/5
31-621 Kraków
tel. +48 (12) 647 12 04
e-mail: office.krakow@transtolbud.pl
FILIA W WARSZAWIE
ul. Muszkieterów 28
02-273 Warszawa
tel. +48 (22) 846 40 50
e-mail: office.warszawa@transtolbud.pl

