ALSTAL Grupa Budowlana
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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komandytowa jest przedsiębiorstwem kompleksowych usług budowlanych działającym na
rynku polskim od 1976 roku. To blisko cztery dekady unikalnych doświadczeń, wiodąca
pozycja na rynku infrastruktury publicznej i na rynku komercyjnym. Kompleksowe realizacje,
fachowe doradztwo technologiczne, generalne wykonawstwo inwestycji od projektu pod
klucz, nowoczesne zaplecze przemysłowe – to tylko niektóre czynniki stawiające ALSTAL na
wysokiej pozycji na rynku budowlanym w Polsce, a co więcej na pozycji lidera w swoim
macierzystym regionie kujawsko - pomorskim.
Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości prowadzonych usług oraz
stosowanie konkurencyjnych cen ofertowych – firma zapewnia nie tylko ciągłość produkcji
budowlanej, ale również rozwój przedsiębiorstwa zarówno ilościowy, jak i jakościowy.
Obecnie firma jest jednym z najlepszych specjalistów w budowie basenów i parków wodnych
w Polsce. W samym 2011 roku oddała do użytku dwa Aquaparki oraz 3 kryte pływalnie,
każda z częścią rekreacyjną. Przedsiębiorstwo jest Generalnym Wykonawcą obiektów dla
służby zdrowia, szkolnictwa, Poczty Polskiej, Policji, a także obiektów kulturalnych. Na
szczególną uwagę zasługuje fakt modernizacji przez nas Opery Leśnej w Sopocie oraz
Amfiteatru w Gorzowie Wielkopolskim i budowy w charakterze Generalnego Wykonawcy
takich obiektów, jak: stadion żużlowy Motoarena w Toruniu czy kompleks sportowo –
rekreacyjny Termy Maltańskie w Poznaniu.

Budownictwo przemysłowe ALSTAL:

ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na
polskim rynku. Połączenie profesjonalizmu i doświadczenia zdobywanego w ciągu
niemal 40 lat działalności, daje nam możliwość realizacji największych inwestycji i
projektów w zakresie budowy obiektów handlowych, biurowych, apartamentów, hoteli
oraz wysokospecjalistycznych obiektów przemysłowych takich jak: centra przemysłowe,
magazyny, bazy logistyczne, instalacje technologiczne czy obiekty energetyczne.
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Wykonawstwa. Wybudowane przez nas hale przemysłowe służą jako magazyny,
hurtownie, przechowalnie warzyw oraz składowiska surowców .
Realizowaliśmy obiekty przemysłowe dla tak znaczących klientów, jak: LAFARGE,
Porsche czy Bridgestone.
Wśród naszych realizacji z zakresu budownictwa przemysłowego znaleźć można m.in.:
Centrum Ekspedycyjno – Rozdzielcze Poczty Polskiej w Lisim Ogonie, Zakłady Mięsne
Viando, halę surowców i klinkieru Lafarge, halę magazynową firmy Holkap, hale
magazynowe Żerań Park, halę Międzynarodowych Targów Poznańskich, halę magazynową i
warsztatową Wizet Transport, salon oraz centrum serwisowe Porsche, walcownię
Bridgestone i wiele innych.

Informacje o zrealizowanej inwestycji:

W skład wybudowanego obiektu w postaci Przechowalni Warzyw Kujawskiej Grupy
Producentów Warzywa Groblewskich w Lipiu wchodzą:
 Budynek produkcyjny
 Budynek przechowalni marchwi
 Budynek przechowalni cebuli
 Budynek socjalno – biurowy
 Budynek techniczny

Wartość kontraktu: 35 mln zł

Powierzchnia użytkowa: 12 042 m²
Kubatura: 117 738 m³

Materiały dla mediów:
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