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BIUROWO- 
MAGAZYNOWE
OFFICE & WAREHOUSE SPACE

NICKEL 
TECHNOLOGY 
PARK 
POZNAŃ 
Na ponad 33 ha stworzono infrastrukturę pod 
aktywizację gospodarczą: działalność handlową, 
usługową, produkcyjną i magazynową o łącznej 
powierzchni 12 000 m2. W dwóch biurowcach, 
połączonych patio, znajdują się: sale fokusowe, 
sale konferencyjne wraz z zapleczem, umożliwia- 
jącym obsługę dużych konferencji, biura dostoso-
wane do potrzeb Klienta, przedszkole dla dzieci, 
bistro dla Najemców.

The 33 ha technology park boasts versatile infrastructure 
such as goods and services outlets as well as production 
and warehouse space of 12 000 m2. The two office build-
ings linked by a patio house focus group conference rooms 
equipped to facilitate organising big conferences, Client-
friendly offices, a kindergarten and a bistro open 
to the Lessees.

EUREKA 
TECHNOLOGY 
PARK 
Przedmiotem inwestycji było generalne wyko-
nawstwo parku technologicznego w Dąbrowie 
koło Poznania – kompleksu, składającego się 
z 3 budynków pięciopiętrowych wraz z infra- 
strukturą drogową i zagospodarowaniem tere-
nów zielonych. Powierzchnia użytkowa biur to 
ponad 5000 m2.

The Company was commissioned to execute a general 
construction technology park project in Dąbrowa near 
Poznań. The work included the construction of three 
five-storey buildings and road infrastructure as well as 
executing landscaping works. The office space in this 
project came to over 5000 m2. 

5 781 m2

26 935 m3

Eureka 
Technology Park Sp. z o.o.

PTB Nickel
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Cubature
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Projekt 
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24 846 m2

171 306 m3

Nickel Technology Park 
Poznań Sp. z o.o.

PTB Nickel
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www.ptbnickel.pl



Inwestycje realizowane 
w ramach generalnego wykonawstwa:

  salony wystawowe
  obiekty biurowe, handlowo-usługowe
  hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe
  banki

General construction projects:

  showrooms
  office space, commercial complex space
  hotels, restaurants, holiday resorts
  banks

www.ptbnickel.pl

VICTORIA 
BUSINESS 
CENTER 
Przedmiotem inwestycji była zmiana funkcji 
obiektu, rozbiórka elementów wykończenia 
wewnętrznego i wykonanie nowego układu 
funkcjonalnego obiektu wraz z dodatkowym 
doświetleniem pomieszczeń w postaci przes-
-trzennego atrium i wymianą wszystkich 
instalacji wewnątrz budynku.

The project included changing the intended use of 
the building, disassembling the internal finishings and 
constructing a new functional layout of the building as 
well as providing the interior with additional lighting 
by adding an atrium and changing all the indoor light 
installations.

11 889 m2

42 979 m3

Morvens 
Investments Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

INEA PARK
Przedmiotem realizacji inwestycji jest wysokiej 
klasy kompleks budynków biurowo-usługowych 
przeznaczony na DATA Center wraz z labora-
torium diagnostyczno-badawczym i centrum 
pomiarowym oraz infrastrukturą zewnętrzną, 
terenami zielonymi i siecią dróg wewnętrznych.

The project involves the construction of a high-standard 
commercial complex that is to house DATA Center with 
a diagnostic-research laboratory and a measurement 
centre as well as the provision of works on outdoor infra-
structure, landscaping and a network of internal roads.

10 930 m2

158 000 m3

KM Inwestycje Sp. z o.o.

Powierzchnia
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Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor



AQUANET 
Przedmiotem inwestycji była budowa laboratorium 
badania wody oraz nadbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku i zmiana jego sposobu 
użytkowania na budynek biurowy. Laboratorium 
wyposażone jest we wszystkie instalacje mediów 
specjalistycznych (m.in. gazy techniczne) niezbęd-
nych do kompleksowego badania jakości wody dla 
mieszkańców Poznania i okolic. 

The Company was commissioned to construct a water 
laboratory and to execute the upward extension and 
reconstruction of the existing building and to adapt it 
for office use. The water laboratory features all specialist 
installations (e.g. technical gas installation) necessary for 
comprehensive water quality testing for the residents of 
Poznań and neighbouring towns.1 659 m2

10 798 m3

Aquanet S.A.

PTB Nickel
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SALONY 
WYSTAWOWE
SHOWROOMS

3 188 m2

17 254 m3

PH „Smorawiński i Spółka”
Wojciech Smorawiński
i Andrzej Smorawiński Sp. j.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

SALON 
SAMOCHODOWY 
BMW SMORAWIŃSKI 
Salon samochodowy-hala wystawiennicza 
z zapleczem serwisowym dodatkowo wypo- 
sażonym w komorę lakierniczną. Połączony 
z częścią wystawienniczą oraz dwukondygna- 
cyjną częścią biurową i salą obsługi klienta. 
Dodatkowo zaadaptowano poziom przyzie- 
mia istniejącej hali magazynowej, w której  
usytuowano zaplecze socjalne dla klientów  
i pracowników działu sprzedaży oraz sklep 
z częściami samochodowymi. Fasady 
wykonano z aluminium i szkła z wykorzy- 
staniem paneli i żaluzji zewnętrznych.

BMW SMORAWIŃSKI 
SHOWROOM

The project resulted in the construction of a showroom, 
complete with a display hall that features a car garage 
equipped with a spray booth. The showroom is linked 
with the display hall and a two-story office space that 
includes the customer desk area. Additionally, the 
ground floor of an existing storage hall was adapted to 
provide social area for customers and sales department 
workers and a spare car parts shop. The façades were 
constructed with glass and aluminium as well as outside 
panels and rollers. 



www.ptbnickel.pl

GOSPODARCZY 
BANK WIELKOPOLSKI 
Adaptacja budynku biurowego na potrzeby 
centrali  banku w systemie „pod klucz”. 
W budynkach zlokalizowano pomieszczenia 
biurowe, węzły sekretarsko-dyrektorskie, sale 
konferencyjne, pomieszczenia techniczne, 
węzły higieniczno-sanitarne, pomieszczenia 
socjalne, magazyny, archiwa oraz punkt 
kasowy z bankomatem i punkt gastronomi- 
czny. Obiekt wyposażono w pełen zakres tzw. 
inteligentnych instalacji, dostosowując go do 
najnowszych standardów odpowiadających 
instytucjom finansowym.

The project involved adapting an office building 
for the bank’s headquarters in a turnkey finish system. 
The buildings feature office space including secretarial-
managerial office rooms, conference rooms, utility 
rooms, toilet facilities, staff rooms, storage rooms, 
an archive room, a canteen as well as a customer 
service area with a cash machine. The complex is 
equipped with a comprehensive system of intelligent 
installations that live up to the latest standards set for 
financial institutions. 

7 478 m2

33 493 m3

Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

BANKI
BANKS

OBIEKTY HANDLOWO-
USŁUGOWE
COMMERCIAL CONSTRUCTION

LEROY MERLIN 
POLSKA 
Przedmiotem inwestycji jest budowa marketu 
budowlanego typu dom i ogród. W ramach 
generalnego wykonawstwa PTB Nickel 
wybudowało halę sprzedażową zadaszoną 
z zapleczem i z dwukondygnacyjną częścią 
socjalno-biurową, plac sprzedażowy zadaszo-
ny, parking na 400 miejsc oraz infrastrukturę 
drogową dla klientów, drogi i place obsługujące 
ruch samochodow ciężarowych. 

The project involved constructing a home and garden 
superstore.  PTB Nickel acted as the general contractor 
and was responsible for building an indoor shop 
section with the back area, a two-storey office area, 
an outdoor roofed shop section, a 400 car park as well 
as the road infrastructure for customer access and 
roads and yards for lorry access.

15 376 m2

119 683 m3

Leroy Merlin 
Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor



GALERIA HANDLOWA 
„DĄBRÓWKA” 
Obiekt handlowy o powierzchni 2900 m2 
w Dąbrówce pod Poznaniem. Obok dyskontu 
spożywczego zajmującego znaczną część prze-
strzeni handlowej w budynku znajdują się mniej-
sze lokale przeznaczone na działalność handlo-
wo- usługową, zaplecze socjalne i sanitariaty oraz 
parking zewnętrzny z 170 miejscami postojowymi 
i infrastruktura drogowa umożliwiająca ruch 
samochodów dostawczych. Całości została zapro-
jektowana przez architektów PTB Nickel zgodnie 
z klimatem i wyglądem architektonicznym całego 
osiedla Księżnej Dąbrówki.

DĄBRÓWKA SHOPPING 
COMPLEX

It is a 2900 m2 shopping complex in Dąbrówka near 
Poznań. It houses a discount food store, which takes up 
most of the commercial space, as well as smaller goods 
and services outlets, social area and washrooms. Outside 
there is a 170-car parking space and road infrastructure 
facilitating delivery and supply van access. The design 
of the complex is the work of PTB Nickel architects, who 
made sure that it blended in well with the ambience and 
aesthetics of the entire Księżnej Dąbrówki Housing Estate.

8 060 m2

21 100 m3

Nickel 
Development Sp. z o.o.

PTB Nickel
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GALERIA 
HANDLOWA 
KAUFLAND 
Przedmiotem zlecenia była budowa obiektu 
zlokalizowanego w Gnieźnie w miejscu po 
dawnej fabryce koszul. Obiekt , którego sposób 
posadowienia wykonano w technologii tzw. 
mikropali  przeznaczono pod galerię handlową 
z marketem spożywczym i punktami handlowo- 
usługowymi oraz biurami wraz z  infrastruktu-
rą: drogi dojazdowe dla samochodów dostaw-
czych, parking dla klientów wewnątrz budynku, 
oraz parking zewnętrzny.

KAUFLAND 
SHOPPING CENTRE

PTB Nickel was commissioned to construct a shopping 
complex in Gniezno, in place of an old shirt factory. 
The complex supported by the micropile foundation 
system, was designed to house a shopping centre, 
a grocery shop, goods and services outlets, office space 
with the necessary infrastructure and to feature access 
roads for delivery and supply vans, an indoor customer 
car park as well as an outdoor parking space.

11 671 m2

22 535 m3

Kaufland Polska

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

Przedsiębiorstwo 
Techniczno Budowlane 
Nickel Sp. z o. o.
ul. Obornicka 6b
Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

T: +48 61 8 95 68 00
F: +48 61 8 12 50 81
E: ptbnickel@nickel.com.pl www.ptbnickel.pl


