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PROJEKTOWA
DESIGN WORKSHOP



Pracownia Projektowa PTB NICKEL specjalizuje się 
w opracowywaniu wielobranżowych projektów obiektów 
przemysłowych oraz budownictwa ogólnego, także 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Wszystkie projekty realizowane są w etapach od koncepcji 
po projekty budowlane i wykonawcze.

Realizujemy:
  hale produkcyjne i magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym, 
  obiekty użyteczności publicznej (szkoły, baseny, hale sportowe), 
  obiekty komercyjne (biurowe, handlowo- usługowe)
  budynki mieszkalne wielorodzinne, apartamentowce, osiedla.

PTB NICKEL Design Workshop specialises in multi-purpose industrial con-
struction designs and general construction designs, including the Design and 
Build system. Our projects encompass all different project stages: from the 
concept, through the construction and work designs.

We execute the following designs:
  production and warehouse construction with staff and office space
  public use construction (schools, swimming pools, sports facilities)
  commercial construction (office buildings, goods and services outlets)
  residential construction such as multi-family buildings, apartment buildings  

    and housing estates PR
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OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW

Odpowiedni dobór rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
technologii wykonania obiektu, 
co pozwala na proponowanie 
rozwiązań projektowych, charak-
teryzujących się bardzo korzystną 
relacją jakości do ceny.

COST 
OPTIMISATION

It is the result of the right choice of 
construction solutions, materials and 
the construction technology, thanks 
to which our Clients are provided with 
design solutions that are value for money.

UCZESTNICTWO 
W PRZYGOTOWANIU 
DECYZJI

Jako biuro związane z firmą 
wykonawczą uczestniczymy 
w przygotowaniu inwestycji 
(przedmiar, wycena, zamó-
wienia).

INVOLVEMENT IN 
THE DECISION PROCESS

During the project preparation 
stage, the Design Workshop  
works closely with the general 
contractor (bill of quantities, 
appraisal, orders).

REALIZACJA 
PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW

Synergia działań 
w ramach jednej firmy 
w branży generalnego 
wykonawstwa.

DESIGN 
EXECUTION

We work in synergy 
with the general contractor.

SYSTEM 
„PROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Skupienie odpowiedzialności i gwa-
rancja jakości wykonanych prac na 
poziomie projektowania i realizacji 
inwestycji. Dzięki temu systemowi 
znacznie skrócony jest czas opraco-
wania projektu, zmniejszona jest ilość 
zaangażowanych zasobów ludzkich 
i sprzętowych, proces wymiany 
informacji jest znacznie płynniejszy 
i szybszy, co wpływa na przyspieszenie 
terminu realizacji prac budowlanych.

DESIGN AND BUILD 
SYSTEM

The responsibility is in the hands of one 
Company, which guarantees a high standard 
of the executed work at the design and 
execution stages. The Design and Build 
system allows us to cut down on the time 
needed to prepare the design as well as the 
number of people and the amount of neces-
sary equipment we employ. It also facilitates 
the information exchange, which speeds up 
the construction stage of the project.

CO NAS WYRÓŻNIA?
            WHAT MAKES US DIFFERENT?

www.ptbnickel.pl



SRG GLOBAL 
BOLESŁAWIEC 
Projekt rozbudowy zakładu SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC, 
produkującego elementy z tworzyw sztucznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego (dla większości światowych marek).

W rozbudowywanej części będzie mieściła się galwanizernia 
przygotowująca plastikowe elementy chromowane dla samochodów.

Pracownia projektowa PTB Nickel przygotowuje pełnobranżowy 
projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

It is a project that involves the extension of the building 
of SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC that produces chrome plated 
automotive parts (for the majority of global brands).

The extended part of the building is to house a galvanizing plant 
for the production of the chrome plated parts.

PTB Nickel Design Workshop is preparing a comprehensive 
construction design, complete with a construction permit.

NICKEL 
BIOCENTRUM 
Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy 
obiektu laboratoryjno biurowego z zaawansowaną 
technologicznie infrastrukturą techniczną z prze-
znaczeniem na ośrodek rozwoju specjalistycznych 
usług dla firm z sektora biotechnologicznego.

It is a comprehensive construction and work 
design project of a laboratory-office building with 
technologically advanced infrastructure, designed 
to house a centre for the development of specialist 
services in the biotechnology sector.

20 731 m2

8 195 m3

SRG GLOBAL
Bolesławiec

Pow. rozbudowy części kubaturowej
Pow. rozbudowy części kubaturowej

Pow. rozbudowy placów i dróg 
Pow. rozbudowy placów i dróg

Inwestor 
Investor

6 428 m2

27 900 m3

Nickel Technology Park 
Poznań Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



KAMIENICA 
ZA TEATREM 
Inwestycja zrealizowana w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Kamienica za Teatrem składa 
się z dwóch funkcjonalnych części kompleksu:
6-kondygnacyjnego budynku biurowego 
klasy B+ z lokalami handlowymi oraz połączo-
nej z nim 5-segmentowej części mieszkalnej. 
Oba budynki tworzą przestronne atrium.

OLD HOUSE BY THE THEATRE

Design and Build System Project. Old House By The 
Theatre has two functional parts:  a six-storey class 
B+ office building with commercial space and a linked 
five-segment residential area. Both buildings form 
a spacious atrium.

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. Zakres prac 
projektowych obejmował pełnobranżowy projekt 
budowlany i wykonawczy.

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. The scope of design 
works included a comprehensive construction design and 
work design.

1 659 m2

10 798 m3

Aquanet S.A.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

12 267 m2

71 899 m3

Nickel 
Development Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



BAXTERS 
POLSKA
Hala produkcyjno-magazynowa branży 
spożywczej z zapleczem socjalnym i częścią 
biurową. W ramach przedsięwzięcia przygo- 
towano kotłownię parową wraz z niezbędną 
instalacją przeznaczoną do procesu technolo-
gicznego produkcji. Strefa produkcyjna została 
zaprojektowana i wybudowana zgodnie 
z najwyższymi standardami higienicznymi 
dla obiektów spożywczych. Zakres prac 
projektowych obejmował pełnobranżowy 
projekt budowlany i wykonawczy.

BAXTERS 
POLAND

It is a production-storage hall for a food company, 
complete with social and office space. The project 
involved the construction of a steam boiler room 
with the necessary installation for the technological 
production process. The production space was designed 
and built according to the highest hygienic standards 
applicable in the food industry. The scope of design 
works included a comprehensive execution design 
and a work design.

3 950 m2

25 700 m3

Baxters Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

7 300 m2

28 500 m3

Nickel 
Development Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl

Wizualizacja / Visualization

OSIEDLE KSIĘŻNEJ 
DĄBRÓWKI 
Kolejny etap zrealizowany w podpoznańskiej 
Dąbrówce składający się z 41 budynków 
mieszkaniowych zlokalizowanych w 15 kom- 
pleksach oraz 30 domków jednorodzinnych. 
W ramach realizacji inwestycji wybudowano 
także sieć dróg wewnętrznych, place zabaw 
oraz zagospodarowano tereny zielone. Całość 
została zaprojektowana przez pracownię PTB 
Nickel.

KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI HOUSING ESTATE

This is another stage of a bigger project executed in 
Dąbrówka near Poznań that involves the construction of 
41 residential buildings located in 15 complexes as well 
as 30 single-family houses. The project also involved the 
construction of a network of internal roads, playgrounds 
and landscaping works. The design is the work of PTB 
Nickel Design Workshop.



BASF POLSKA
W ramach inwestycji wybudowano halę 
fabryczną, budynek biurowy i wieżę techno-
logiczną. W nowopowstałej fabryce koncern 
umieścił Dział Chemii Budowlanej, a także 
centrum administracyjne, logistyczne, 
marketingowe i szkoleniowe. Zakres prac 
projektowych obejmował projekt budowlany 
pełnobranżowy zamienny oraz projekt wyko-
nawczy pełnobranżowy.

The BASF project included constructing a factory 
building, an office building as well as a technology 
tower. The new BASF building houses the Construction 
Chemicals Division as well as administrative, logistics, 
marketing and training centres. The scope of work 
included: a comprehensive construction design and 
a comprehensive alternative work design.

6 125 m2

46 875 m3

Nordenia Polska 
Poznań Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

2 544 m2

21 310 m3

BASF Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl

NORDENIA POLSKA
Inwestycja zrealizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Przedmiotem inwestycji była budowa 
dwóch hal magazynowo-produkcyjnych, budowa 
części biurowej i socjalnej oraz laboratorium jako-
ści, wraz z rozbudową magazynu farb i niezbędną 
infrastrukturą drogową i sieciami. Ze względu na 
wysokie obciążenie ogniowe wynikające ze specy-
fiki produkcji obiekty zostały wyposażone w naj-
nowocześniejsze rozwiązania przeciwpożarowe.

NORDENIA POLAND

It is a project executed in the Design and Build system.
PTB Nickel was commissioned to construct two storage-
production halls, office and social space, a quality labora-
tory, as well as to extend the paint warehouse and provide 
the necessary road infrastructure and networks. Due to 
an increased fire hazard that stems from the nature of the 
production, state-of-the-art fire fighting solutions were 
applied in the complex.



NICKEL 
TECHNOLOGY 
PARK 
POZNAŃ 
Inwestycja zrealizowana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Na ponad 33 ha stworzono infrastruk-
turę pod aktywizację gospodarczą: działalność 
handlową, usługową, produkcyjną i magazyno-
wą o łącznej powierzchni 12 000 m2. W dwóch 
biurowcach połączonych patio znajdują się: sale 
fokusowe, sale konferencyjne wraz z zapleczem 
umożliwiającym obsługę dużych konferencji, biura 
dostosowane do potrzeb Klienta, przedszkole dla 
dzieci, bistro dla Najemców.

Design and Build System Project. 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 buildings 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.

24 846 m2

171 306 m3

Nickel Technology Park 
Poznań Sp. z o.o.

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

TARCZYŃSKI S.A.
Rozbudowa hali produkcyjnej o budynek pro-
dukcyjno-magazynowy wraz z niezbędnymi 
instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi 
i technologicznymi. Rozbudowa systemu 
dróg dojazdowych i placów manewrowych 
dla samochodów dostawczych i zagospoda-
rowanie terenów zielonych.

TARCZYŚKI S.A. 
MEAT PROCESSING PLANT

The project involved the extension of the production 
building with a production-storage hall with the 
necessary sanitary, electric and technological instal-
lations. It also included the extension of the access 
road network and yards for delivery and supply cars 
as well as landscaping works. 19 839 m2

135 218 m3

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Tarczyński S.A.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Inwestor 
Investor 


