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Wyznaczamy 
standardy 
budownictwa, 
budujemy 
piękniejszy świat, 
zmieniamy go  
na lepsze.

Eiffage
Od 172 lat Grupa Eiffage wnosi swój wkład  
w światowe budownictwo. Korzenie firmy 
sięgają 1844 roku. Eiffage jest spadkobier-
cą wizjonerskiej tradycji biura projektowego  
Gustawa Eiffela, twórcy wieży-symbolu Paryża. 

Dziś Eiffage znajduje się w pierwszej piątce 
największych europejskich grup budowla-
nych i operatorów koncesji. Łącząc francuskie 
poczucie piękna z międzynarodowym do-
świadczeniem, wyznacza standardy nowocze-
snego budownictwa. 

Wyróżnikiem Eiffage jest synergia specjaliza-
cji w następujących branżach: budownictwie 
kubaturowym, działalności deweloperskiej, 
infrastrukturze komunikacyjnej, konstruk-
cjach, energetyce i koncesjach.

172 lata na rynku

ok. 14 mld EUR 
przychodów (w 2015) 

11,4 mld EUR
wartość portfela  
zamówień (1.1.2016)

2,6 mld EUR
wartość kontraktów 
poza Francją

100 000 zleceń
rocznie

64 000 pracowników

obecność w 70 krajach

synergia 4 branż
w piątce największych firm 
budowlanych w Europie

24,3% 
akcjonariat  pracowniczy

budownictwo

koncesjeinfrastruktura

energetyka

wizjonerskie obiekty 

zaangażowanie 
społeczne 

Przewagi Eiffage w okamgnieniu

Kluczowe liczby Eiffage

Przychody skonsolidowane 
(w mln EUR)

Rozkład przychodów wg głównych branż 
(2015)
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Eiffage jest ekspertem w realizacji inwestycji 
„pod klucz” od etapu projektowego, przez 
generalne wykonawstwo, po zarządzanie 
wybudowanymi obiektami. Firma posiada 
wyjątkowe doświadczenie w komplekso-
wym i skutecznym prowadzeniu inwestycji  
w formule PPP. 

Eiffage od początku swojego istnienia bezu-
stannie przesuwa granice tego, co możliwe. 
Jako firma innowacyjna w ramach realizo-
wanych kontraktów wdraża najnowsze tech-
nologie, rygorystyczne normy bezpieczeń-
stwa i procedury przyjazne dla środowiska.  
Do najbardziej rozpoznawalnych realizacji 
Eiffage należą m.in. gmach Opery w Syd-
ney, szklana piramida Luwru oraz najwyższy  
w Europie wiadukt w Millau. 

31%

26%
25%

18%

2011 2012 2013 2014 20152010

13330
13732

14035 14264 13987 13909

DNA eksperta

na świecie



• Budownictwo i działalność deweloperska  
- Eiffage Construction 
- Eiffage Immobilier 
 
Infrastruktura  
(drogi, inżynieria lądowa, konstrukcje) 
- Eiffage Route 
- Eiffage Génie Civil 
- Eiffage Métal

• Energetyka 
- Eiffage Énergie  

• Koncesje 
- Eiffage Concessions 

Główne branże 
Eiffage na świecie:
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na świecie
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obecność na świecie



Eiffage
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Opera w Sydney

Futurystyczne żagle Opery wyrastają nad wodami 
wokół przylądka Bennelong Point, czyniąc ją jednym 
z najsłynniejszych symboli Australii. 

Imponujący dach przyciąga wzrok również dzięki ponad 
milionowi lśniących w słońcu płytek ceramicznych. Budo-
wana 16 lat konstrukcja ze stali, betonu i szkła jest przykła-
dem nowoczesnego ekspresjonizmu. W 2007 roku obiekt 
został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Oddanie do użytku: 1973

na świecie

Piramida Luwru w Paryżu

Powstała jako jeden z elementów planu  
„Wielkiego Luwru”, czyli modernizacji  
i rekonstrukcji pałacu za prezydentury François 
Mitteranda. 

Kontrowersyjną wizję realizował wyłoniony w między-
narodowym konkursie amerykański architekt chiń-
skiego pochodzenia Ieoh Ming Pei. Piramida jest  
nowoczesną konstrukcją wykonaną z metalu i prawie 
700 szklanych modułów. Jej proporcje wzorowano 
na piramidzie Cheopsa. Cała struktura waży 180 ton  
i skrywa wejście do muzeum. 

Oddanie do użytku: 1989 

wizjonerskie inwestycje
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Eiffage

Fundacja Louis Vuitton w Paryżu

Ikoniczna budowla zaprojektowana przez światowej 
sławy amerykańskiego architekta Franka Gehry’ego 
stanęła w Lasku Bulońskim.  

Jej dynamiczna i lekka konstrukcja została skomponowana 
z 12 szklanych żagli różniących się od siebie wielkością 
i kształtem, z których każdy zbudowany jest z 3600 
szklanych paneli. Podtrzymuje je kratownica wykonana ze 
stali nierdzewnej, aluminium i drzewa modrzewiowego - 
wybitne osiągnięcie konstrukcyjne. Wyłaniający sie spośród  
zieleni stuletnich drzew budynek to przykład architektury 
wchodzącej w dialog z naturą. W obiekcie prezentowane 
są dzieła sztuki należące do Fundacji oraz do osobistych 
zbiorów francuskiego miliardera Bernarda Arnault’a.
 
Oddanie do użytku: 2014
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na świecie

prestiżowe realizacje

Wieżowiec Majunga w Paryżu

Wzniesiony w dzielnicy biznesowej La Défense 
wieżowiec o wysokości 195 metrów zajmuje  
4. miejsce w rankingu najwyższych budowli tego typu 
we Francji. 

Na 45 przeszklonych i pełnych światła słonecznego pię-
trach mieści się aż 3500 biur firm i 1500 central korporacji. 
Wieża ustanowiła najwyższe standardy w dziedzinie tech-
nologii przyjaznych środowisku. W stosunku do większości 
istniejących budynków biurowych pięciokrotnie obniżono 
w niej zużycie energii, a emisję dwutlenku węgla - cztero-
krotnie. Jako pierwszy wysokościowiec we Francji otrzymała  
certyfikaty BBC, HQE i BREEAM z wynikiem „excellent” już na  
etapie projektowania. 

Oddanie do użytku: 2014
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Eiffage
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Wielki Łuk La Défense w Paryżu

Olbrzymi łuk o wysokości 110 metrów to dwudziesto-
wieczna wersja Łuku Triumfalnego. 

Potężny przekaz tego pomnika ku czci ludzkości  
i humanitaryzmu współgra tu z funkcjami utylitarnymi – 
na kolejnych poziomach gmachu mieszczą się galerie, 
biura i siedziby instytucji państwowych. Za sprawą Eiffage 
Łuk La Défense przechodzi gruntowną przemianę. 
Przestrzenie biurowe na południowym ramieniu 
zostaną przebudowane z wykorzystaniem technologii 
energooszczędnych, kapitalny remont przejdą taras 
widokowy na szczycie oraz elewacja. W ramach formuły 
PPP po ukończeniu budowy wykonawca będzie przez 20 
lat zarządzać budynkiem w imieniu właściciela. 

Oddanie do użytku: 2017

na świecie

perły nowoczesności
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Wieża Fundacji Luma w Arles

Inspirowany charakterystyczną kreską obrazów  
Vincenta van Gogha budynek Fundacji Luma to kolejne 
wizjonerskie dzieło ekscentrycznego architekta  
Franka Gehry’ego. 

Fasada ze szkła i 11 000 bloków ze stali nierdzewnej mie-
nić sie będzie w słońcu niczym bryła srebra. Wtopiona  
w postindustrialną przestrzeń wieża wystrzeli na wysokość 
56 metrów. Gmach będzie centralnym punktem nowo 
powstającego kampusu i inkubatora sztuki dla przemysłu 
kreatywnego.

Oddanie do użytku: 2018
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Eiffage

Wiadukt w Millau

Ten do niedawna najwyższy wiadukt świata mierzy 
343 metry i  w  najwyższym punkcie konstrukcyjnym 
przewyższa o 19 metrów słynną wieżę Eiffla. 

Wiadukt rozciąga się na długości 2,5 kilometra nad 
doliną rzeki Tarn w  południowej Francji. Stanowi 
fragment autostrady A75 łączącej Paryż z  wybrzeżem 
Morza Śródziemnego. Jest sztandarowym przykładem 
modelowo przeprowadzonej inwestycji w  formule PPP. 
Dziennie przejeżdża po nim średnio kilkanaście tysięcy 
samochodów, latem - nawet powyżej 60 000. Autorem 
projektu jest słynny brytyjski architekt Norman Foster. 
Eiffage wybudował wiadukt w ciągu 3 lat i jest również 
jego zarządcą i koncesjonerem do 31.12.2079 roku.

Oddanie do użytku: 2004

na świecie
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Stadion Pierre-Mauroy w Lille

Arena sportowa, która może pomieścić ponad 50 000 
widzów. Jedyny na świecie stadion ze składanym 
boiskiem. 

Pod ruchomą częścią murawy znajduje się infrastruktura 
do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa wraz z trybu-
nami. Obiekt wyposażony został w całkowicie zamykany 
i  otwierany w  ciągu 30 minut dach o  masie 7 400 ton.  
Zastosowane rozwiązania inżynieryjne czynią stadion  
w Lille jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu 
w Europie. Inwestycja została zrealizowana w formule PPP.

Oddanie do użytku: 2012

wielkie rekordy w formule PPP
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Eiffage

Elektrownia fotowoltaiczna w Cestas

Największa na Starym Kontynencie elektrownia  
fotowoltaiczna o mocy szczytowej 300 MW powstała 
w  miejscowości Cestas we Francji w  rekordowym 
tempie zaledwie 300 dni. 

Nowatorska metoda montażu prawie miliona paneli 
umożliwiła bardzo ekonomiczne wykorzystanie 
przestrzeni – farma zajmuje 250 hektarów, czyli o połowę 
mniej niż elektrownie tworzone w  sposób tradycyjny. 
Instalacja odprowadzająca wytworzoną energię powstała 
z 5 000 kilometrów kabli elektrycznych. Obiekt codziennie 
zapewnia dostawę prądu do 50 000 gospodarstw. 

Oddanie do użytku: 2015

na świecie
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inżynieria przyszłości

Śluza wodna w Antwerpii

Największa na świecie tego typu konstrukcja wyrosła 
w drugim co do wielkości porcie w Europie na lewym 
brzegu rzeki Skaldy. 

Śluza Kieldrecht ma 500 metrów długości, 68 metrów sze-
rokości i sięga prawie 18 metrów poniżej poziomu morza. 
Do jej budowy zużyto m.in. 22 000 ton stali, czyli aż trzy 
razy więcej niż wykorzystano przy wznoszeniu wieży  
Eiffla. Nowa śluza umożliwi ogromnym kontenerowcom 
wpłynięcie do portu w Antwerpii o dowolnej porze dnia.  
Dotychczas było to możliwe tylko w czasie przypływu. 

Oddanie do użytku: 2016



15

Eiffage

Hôtel-Dieu w Lyonie

Barokowy siedemnastowieczny pałac o trzech 
charakterystycznych kopułach i majestatycznej 
fasadzie o długości 350 metrów wznosi się na 
zachodnim brzegu Rodanu na obszarze miasta 
wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Po przebudowie powstanie tu pięciogwiazdkowy hotel 
InterContinental, apartamenty prywatne oraz siedziba 
międzynarodowego projektu International City of 
Gastronomy. Rekonstrukcja obejmie wymianę 1400 
okien, naprawę 15 000 m2 dachówek oraz renowację  
40 000 m2 elewacji. 

Oddanie do użytku: 2018

na świecie
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innowacyjne rozwiązania

Hyperion w Bordeaux 

Najwyższy drewniany wieżowiec we Francji będzie miał 
prawie 60 metrów wysokości, a na 18 piętrach planowane 
są przestrzenie mieszkalne, biurowe i handlowe. 

Hybrydowa konstrukcja z żelbetu i drewna umożliwi użytkownikom 
demontaż ścian nośnych i swobodną rekonstrukcję wnętrz  
w zależności od potrzeb. Materiały użyte do budowy Hyperiona 
znacznie zmniejszą emisję dwutlenku węgla – już na etapie 
budowy spadnie o 25%. Cała inwestycja będzie prowadzona  
w innowacyjnym oprogramowaniu Building Innovation Modeling. 

Oddanie do użytku: 2020



Eiffage

Globalne wyzwanie współczesności

W 2050 roku dwie trzecie ludzkości będzie mieszkać  
w miastach. Dziś, wg ONZ, odsetek ten wynosi 
54%. Proces urbanizacji przyspiesza. Zarządzanie 
obszarami miejskimi staje się największym 
wyzwaniem nadchodzących lat. 

Eiffage od 2007 roku prowadzi eksperymentalne 
programy badawcze na rzecz perspektywicznego 
kształtowania rozwoju miast jutra. W odpowiedzi 
na globalne problemy takie jak zanieczyszczenie 
środowiska, kryzysy demograficzne i ekonomiczne 
powstała metodologia Urbainable®, cyfrowe narzędzie 
3D do modelowania złożonych scenariuszy rozwoju 
inteligentnych miast przyszłości. 

Urbainable® opiera się na trzech podstawach: holistycznej 
analizie wszystkich składowych miejskiego ekosystemu,  
w tym ekomobilności, mieszkalnictwa, energetyki, 
odpadów miejskich, wody i zieleni miejskiej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu lokalnej różnorodności, 
w tym specyfiki klimatycznej, geograficznej, kulturowej 
i ekonomicznej oraz zawsze przedstawia gotowe do 
wdrożenia rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia. 
Urbainable® to prawdziwa rewolucja w myśleniu  
o miastach.

U podstaw Urbainable® leży naukowo-badawcze  
laboratorium Phosphore® stworzone przez Eiffage 
dla opracowania projekcji rozwoju urbanistycznego 
francuskich miast, w tym Marsylii, Strasbourga i Grenoble 
na dziesięciolecia do lat 2030 i 2050.

17

na świecie

miasta przyszłości 
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Urbainable® - scenariusze miast przyszłości

Powstały trzy różne scenariusze urbanistyczne dla trzech 
miast na trzech kontynentach: Smartseille (Marsylia, Francja), 
Astainable (Astana, Kazachstan) i Librevie (Libreville, Gabon). 

Zawierają nowatorskie rozwiązania inżynieryjne i społeczne, 
np. budownictwo modułowe, osiedla wielopokoleniowe, 
systemy chłodzące z wykorzystaniem sieci wodociągowej,  
niskoemisyjny transport publiczny czy wreszcie specjalne 
miejskie obszary rolne. Każdy scenariusz łączy w sobie specja-
listyczne know-how, otwartość na innowacje technologiczne 
oraz troskę o zrównoważony rozwój infrastruktury miejskiej  
w zgodzie z lokalnymi warunkami środowiskowymi.
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Fot. Szymon Brodziak z albumu „In Posnania”

Wyznaczamy 
standardy 
budownictwa, 
budujemy 
piękniejszy świat, 
zmieniamy go  
na lepsze.
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Eiffage ekspert budownictwa kubaturowego

20

Od prawie 30 lat spółki Eiffage kształtują oblicze 
polskiego budownictwa. Historia firmy rozpoczę-
ła się w 1988 roku wraz z powstaniem polskiego  
Mitexu, spółki giełdowej i firmy budowlanej o moc-
nej pozycji w kraju. W 2003 roku nastąpiło połączenie 
dwóch potencjałów:  polskiego specjalistycznego 
podmiotu i francuskiego koncernu Eiffage. 

Od tego czasu Grupa Eiffage w Polsce podejmuje 
wiele prestiżowych wyzwań budowlanych na obsza-
rze całego kraju. Od Bałtyku po Tatry stworzyła po-
nad 650 budowli. Grupa stała się w Polsce wiodącym  
ekspertem w dziedzinie generalnego wykonawstwa 
budownictwa kubaturowego. Realizuje wizjonerskie 
koncepcje architektów i odważne projekty inwestorów.  
Z sukcesem tworzy pionierskie obiekty w metodzie 
„Design & Build” oraz w modelu „pod klucz”.

Eiffage – ogólnopolski ekspert budownictwa 

Dziś trzon Grupy Eiffage w naszym kraju tworzą cztery dynamicznie rozwijające się spółki:

w Polsce

30 lat generalnego wykonawstwa  

na rynku w Polsce

ekspert w budowie 
obiektów kubaturowych

własne zaplecze konstrukcyjne  
w zakresie robót żelbetowych

doświadczenie w budowaniu  
pionierskich i nietypowych obiektów

rygorystyczne standardy 
bezpieczeństwa

współpraca z oddziałami Grupy Eiffage 
na całym świecie

kompetencje w różnych  
branżach budownictwa

zróżnicowane portfolio realizacji:  

od mieszkaniowych po przemysłowe

Przewagi Eiffage w okamgnieniu

• Eiffage Polska Budownictwo 
• generalne wykonawstwo obiektów kubaturo-

wych: mieszkań, biur, hoteli, wielkopowierzch-
niowych przestrzeni handlowych, infrastruktury 
przemysłowej i energetycznej, obiektów spor-
towych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych

• Eiffage Immobilier Polska  
działalność deweloperska 

• Eiffage Real Estate Polska  
pozyskiwanie i obrót nieruchomościami 

• Eiffage Polska Serwis  
centrum usług wspólnych, wsparcie  
organizacyjno-merytoryczne  
dla pozostałych spółek Grupy 

Przychody skonsolidowane 
(w tys. PLN)

2012 489 895

2013 573 548
 

2014 686 199

2015 800 107

2016 756 222
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Eiffage
w Polsce

Ponad 650 realizacji w Polsce w podziale na branże:

budownictwo mieszkaniowe 
110

budynki biurowe 
87

obiekty usługowe 
41

obiekty sportowe
132

przemysł
62

hotele
52

kultura i edukacja 
91

inne - w tym wielofunkcyjne 
81

Region Północny

Region Południowy

regiony i biura w Polsce
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Nasza jakość

Nasze standardy bezpieczeństwa 

Nasz zespół

• Wspieramy inwestorów w pełnym cyklu inwestycyjnym: od projektowania,  
przez wykonawstwo, po obsługę gwarancyjną na etapie użytkowania 

• Korzystamy z synergii różnych branż budownictwa 

• Budujemy w metodzie „Design & Build” oraz w modelu „pod klucz” 

• Realizujemy obiekty w standardzie BREEAM, wg najlepszych praktyk  
zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków 

• Promujemy innowacyjne, ekologiczne rozwiązania i technologie w budownictwie  

• Posiadamy czytelny certyfikowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska  
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 

• Zapewniamy ochronę informacji niejawnych, posiadamy świadectwa  
bezpieczeństwa przemysłowego

• Od lat liczne nagrody w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie”,  
w latach 2014-2016 m.in. dla: Angel Wawel w Krakowie, Komendy Policji w Nowej Soli,  
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu, OVO we Wrocławiu, 
Galerii Posnania w Poznaniu, osiedla Przy Bażantarni w Warszawie 

• Liczne wyróżnienia od inwestorów, np. „Posnania Certificate of Recognition” 
– 1.400.000 roboczogodzin bez wypadku 

• Bardzo dobre wyniki statystyk bezpieczeństwa na budowach (2016: AFR=2,26, ASR=0,06) 

• 2016: rok bez ciężkiego wypadku na budowach (1 lekki w skali roku),  
wyróżnienie OIP za zaangażowanie w program prewencyjny PIP „Budowa Stop Wypadkom” 

• Liczne certyfikaty BREEAM spełniające wysokie wymagania w zakresie BHP np. Enterprise 
Park w Krakowie, etap I, II i III

Siłą Eiffage jest pasja, zaangażowanie i wysokie kwalifikacje pracowników. Młode talenty współgrają  
z doświadczeniem specjalistów. Synergia umiejętności sprawia, że zespoły Eiffage z sukcesem stawiają 
czoła najtrudniejszym zadaniom. Towarzyszy im wysoka kultura zarządzania, doświadczenie w pracy  
w zespołach międzynarodowych oraz sprawdzone w kraju i na świecie logistyka i procedury jakości. 

Nasze wartości

odpowiedzialność zaufanie jawność

rozwaga tworzenie wzorców odwaga
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Galeria Amber w Kaliszu

Galeria Amber to czterokondygnacyjne centrum 
handlowo-rozrywkowe, które wyrosło w samym sercu 
Kalisza.

Na powierzchni ponad 88 000 m2 mieści się 140 
lokali usługowych wraz z restauracjami, kawiarniami, 
strefą rozrywki z 7 salami kinowymi oraz parkingiem 
podziemnym na 1100 samochodów.  Galeria jest nie 
tylko miejscem zakupów, ale również ważnym dla 
regionu centrum spotkań i wydarzeń. Prostą bryłę obiektu 
przyozdabiają elegancka biało-srebrzysta elewacja oraz 
efektowna mozaika w różnych odcieniach bursztynu. 
Budowa trwała 19 miesięcy.
 
Oddanie do użytku: 2014

Eiffage
w Polsce

Galeria Posnania w Poznaniu

Jedno z największych w Europie centrów handlowych 
powstało na prawym brzegu Warty. To jednocześnie 
jedna z największych inwestycji kubaturowych  
w Polsce lat 2015/2016.

Na placu budowy pracowało równocześnie ok. 1 500 
osób oraz 14 żurawi. W designerskich, przeszklonych 
wnętrzach aż 10 hektarów przeznaczono na przestrze-
nie usługowe, przy powierzchni całkowitej obiektu  
320 000 m2 i kubaturze 1 578 000 m3. Dzięki budowie Ga-
lerii w dzielnicy Rataje stworzono 4 nowe przystanki auto-
busowe, dwa dodatkowe pasy zyskała droga dojazdowa.  
Na co dzień zatrudnienie w Galerii, w tym w ponad 300 
sklepach, znajduje ok. 3 000 osób. 

Oddanie do użytku: 2016
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budownictwo zmiany
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Galeria Echo w Kielcach

Jeden z najbardziej utytułowanych obiektów w port-
folio Eiffage w Polsce, nagradzany wielokrotnie –  
w Polsce i za granicą.

W 2011 roku otrzymał na targach w Cannes prestiżową 
nagrodę MAPIC dla najlepszego rozbudowanego 
centrum handlowego. Około 58 000 m2 zajmują tu 
sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe. Powierzchnia 
całkowita obiektu wynosi 166 000 m2. Gdy robi się 
ciemno, fasada powstała z 10 000 m2 szkła rozbłyska 
wszystkimi kolorami tęczy.

Oddanie do użytku: 2011 

Eiffage
w Polsce

OVO we Wrocławiu

OVO to jedyny w swoim rodzaju obiekt w Polsce. To 
futurystyczna wizja architektoniczna, technologiczne 
wyzwanie, rozmach, luksus wykończenia oraz 
nieskazitelność Corianu®. 

Obła bryła OVO w samym sercu Wrocławia jest niczym 
gigantyczna kropla wody, która płynnie wkomponowała się  
w jego zabytkową strukturę. Swój futurystyczny kształt bez 
kantów i załamań zawdzięcza ponad 5 500 m2 elewacji 
z Corianu®, termoplastycznego materiału najnowszej 
generacji. Dzięki niemu formowana w dwóch płaszczyznach 
fasada sprawia wrażenie trójwymiarowej. OVO to pierwszy 
budynek w Polsce, w którym zastosowano Corian® na taką 
skalę.

OVO jest prestiżowym, wielofunkcyjnym kompleksem obejmu-
jącym 168 apartamentów, w tym 26 penthouse’ów, biura, 
sklepy, powierzchnie usługowe oraz pięciogwiazdkowy 
hotel DoubleTree by Hilton. Posiada sale balowe, restau-
racje, kawiarnie, własne centrum fitness i zielone patio. 
Jego całkowita powierzchnia na 9 kondygnacjach wynosi 
prawie 49 000 m2. 

Oddanie do użytku: 2016
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nowatorskie wyzwania
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Żoliborz Artystyczny w Warszawie

Nowoczesna,  komfortowa przystań o podwyższonym 
standardzie wyrosła w sercu stolicy na warszawskim 
Żoliborzu.

Zgodnie z wizją projektanta powstaje tu kwartał  
8 kolonii składających się z 13 budynków oferujących aż 
1700 nowych mieszkań – nowoczesnych, komfortowych 
i spokojnych. Okoliczne ulice noszą imiona polskich 
reżyserów, aktorów i gwiazd estrady. Sztuką nasycone jest 
otoczenie osiedla,  zwłaszcza sztuką odwołującą się do 
twórczości polskich artystów mieszkających na Żoliborzu. 
Wszystkie apartamenty powstają w podwyższonym 
standardzie. Spółki Eiffage odpowiedzialne są za 
realizację I i III etapu budowy.

Oddanie do użytku: 2014/2015

Eiffage
w Polsce
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prestiżowe apartamentowce

Angel Wawel w Krakowie

Angel Wawel to wykonana z niezwykłym pietyzmem 
rewitalizacja i gruntowna rozbudowa zabytkowego 
obiektu poklasztornego z XVI wieku. 

Położony u podnóża Wawelu przy bulwarach wiślanych 
obiekt mieści 221 apartamentów oraz strefy wellness 
i lounge. Najdroższy penthouse, tzw. apartament 
królewski,  ma blisko 700 m2, trzy kondygnacje, prywatną 
windę i strefę SPA. Na ścianach wnętrz oraz na sklepieniu 
zostały odrestaurowane przez Eiffage polichromie 
malarza Jana Bukowskiego z okresu Młodej Polski.  
Ta królewska przestrzeń jest unikatem na skalę europejską.

Oddanie do użytku: 2015
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Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Bryła obiektu jest charakterystyczna – cztery pokryte 
łupkiem kamiennym wieże przywołujące wspomnienia 
z dzieciństwa. 

Wewnątrz czeka magiczny świat bajek wytworzony przy 
użyciu najnowszych technologii multimedialnych. W 13 
specjalnie wydzielonych strefach zwiedzający spotkają 
niezwykłych bohaterów, m.in. Calineczkę i smoka. Jest tu 
również biblioteka z czytelnią, sale kinowa i teatralna oraz 
pomieszczenia warsztatowe. Z zewnątrz zabudowania  
otaczają fosa oraz sztuczny zbiornik ze strumieniem 
obracającym koło młyńskie. Zielony teren zaprasza do 
rodzinnych spacerów po sieci drewnianych kładek i mostków.

Oddanie do użytku: 2010

Eiffage
w Polsce

Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Forma budynku przypomina gigantyczną łódź płynącą
po szklanym oceanie fasady, nawiązując tym samym 
do morskich tradycji regionu.

W środku znajduje się nowocześnie wyposażone  
Wejherowskie Centrum Kultury z salą widowiskową dla 
400 osób oraz infrastrukturą edukacyjną, artystyczną  
i biznesową. Uwagę zwracają dopracowane detale. 
Projekt architektoniczny Filharmonii liczył sobie 200 
tomów. Na 200 par drzwi w gmachu praktycznie żadne 
nie mają tych samych parametrów!

Oddanie do użytku: 2013
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budownictwo na rzecz kultury
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Angel Care we Wrocławiu

Kompleksowe centrum opieki nad seniorami 
powstało w dwóch połączonych budynkach po 
dawnym szpitalu. To niezwykły przykład rewitalizacji 
zabudowy wtopionej w istniejącą tkankę miejską.  

Starsza neogotycka część obiektu pochodzi z końca 
XIX wieku, nowsza z lat trzydziestych XX wieku. Obie 
budowle przeszły gruntowną przemianę. Angel Care 
podzielono na 2 odrębne części: apartamenty chronione 
dla osób samodzielnych oraz dom opieki dla seniorów 
wymagających stałego wsparcia. Na sześciu piętrach 
wykwalifikowany personel medyczny codziennie 
zapewnia pomoc 250 osobom. Wszystkie prace nad 
obiektem wykonywane były przy ścisłej współpracy  
z konserwatorem zabytków. 

Oddanie do użytku: 2016

Eiffage
w Polsce
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Hotel Radisson Blu w Zakopanem

W samym sercu zimowej stolicy Polski, na twardym 
podłożu Antałówki, powstaje luksusowy hotel w stylu 
zakopiańskim ze 158 pokojami i 68 apartamentami do 
celów komercyjnych. 

Trudne warunki górskie sprawiają, że budowa wymaga 
pracy specjalistów różnych branż.  Aż 60 000 m2 wykopów 
wykonano, aby rozkruszyć skały pod podziemny parking. 
Szczególną opieką otoczono znajdujące się na terenie 
majestatyczne buki. Tradycyjny przekaz głosi, że 150 
lat temu zasadziła je własnoręcznie aktorka Helena 
Modrzejewska. Drzewa znajdujące się na przeciętej 
dwudziestometrowym wykopem skarpie pozostają 
pod ochroną zespołu dendrologów.  Szczególnie 
troskliwie chronione są korzenie drzew podczas robót 
fundamentowych.

Oddanie do użytku: 2018

przymierze z dziedzictwem kulturowym
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Eiffage
w Polsce

Enterprise Park w Krakowie

Nowoczesny park biurowy klasy A oferuje 
najemcom łącznie ponad 60 tysięcy m2 funkcjonalnej 
powierzchni do pracy. 

Skryte wśród zieleni trzypiętrowe budynki wzniesiono 
na obszarze przywróconym miastu, dzięki rekultywacji 
terenu po skażeniach dawnej stacji diagnostycznej  
i centrum transportowego. Biurowce wyposażono  
w szereg rozwiązań proekologicznych takich jak 
instalacje oszczędzające wodę i energię elektryczną czy 
strefowy system chłodzenia, ogrzewania i oświetlania 
pomieszczeń. Realizacja otrzymała certyfikat BREEAM  
z oceną „bardzo dobry”. 

Oddanie do użytku w etapach: 
2012/2014/2015/2017
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funkcjonalne ekoprzestrzenie

Apartamentowiec Thespian we Wrocławiu

Charakterystyczna bryła gmachu, wzorowana na 
dziewiętnastowiecznych kamienicach znakomicie 
wpisuje się w już istniejącą zabudowę placu 
Powstańców Śląskich. 

Wzrok przyciąga lekka i szklana podwójna fasada ze 
specjalnymi przesłonami w kształcie firanek, chroniącymi 
przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zielone stropodachy 
umożliwiają częściową retencję wody deszczowej. Thespian 
stanowi znakomity przykład architektury wielofunkcyjnej 
– prócz apartamentów mieści biura, lokale usługowe  
i parking. Jako jeden z trzech polskich projektów otrzymał 
nominację do nagrody World Building of the Year 2011.

Oddanie do użytku: 2011
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Eiffage
w Polsce

Floating Arena w Szczecinie

Ozonowana pływalnia na Pomorzu Zachodnim 
to kompleks sportowy złożony z 50-metrowego 
basenu olimpijskiego, dodatkowej niecki o długości  
25 metrów, profesjonalnego zaplecza treningowego 
z gabinetem badań antydopingowych i basenem  
z przeciwprądem oraz strefy odnowy biologicznej. 

Blisko 3 miliony litrów wody i trybuna dla ponad 1750 
osób sprawia, że w Szczecinie rozgrywane są zawody  
o randze międzynarodowej i mistrzowskiej. 

Oddanie do użytku: 2010

Słoniarnia w Poznaniu

Pięknie oświetlony i wyposażony w system 
inteligentnego sterowania pawilon dla zwierząt był  
w momencie powstania najnowocześniejszym 
obiektem zoologicznym w Europie. Do dziś jest 
największym i najnowocześniejszym obiektem tego 
typu w Polsce.

Sceneria domu dla afrykańskich olbrzymów zachwyca do 
dziś – sztuczny wodospad, aranżacje skalne, drogi i nasypy 
tworzące kanion. Zwiedzający mogą podziwiać słonie ze 
specjalnego holu pokrytego eleganckim szklanym dachem 
wspartym na lekkiej konstrukcji z klejonego drewna.

Oddanie do użytku: 2009
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szczególne obiekty najwyższej klasy
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Hotel Hilton Kraków-Balice

Przy międzynarodowym porcie lotniczym Kraków-
-Balice powstał czterogwiazdkowy hotel dysponujący 
155 pokojami oraz 9 salami konferencyjnymi.

Goście skorzystają w nim z takich udogodnień jak  
całodobowe centrum biznesowe, ośrodek fitness, sklep  
i restauracja. Hotel jest jednym z elementów wielkiej 
rozbudowy krakowskiego lotniska o łącznej wartości  
500 milionów złotych. Według planów, po zakończeniu 
prac przepustowość portu ma wzrosnąć docelowo ponad 
dwukrotnie – do 8 milionów pasażerów rocznie.

Oddanie do użytku: 2014

Eiffage
w Polsce
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Hampton by Hilton w Warszawie

To trzeci Hotel Hampton by Hilton w stolicy Polski  
i jedna z licznych inwestycji hotelowych realizowanych 
przez Eiffage. 

Budynek będzie liczył siedem kondygnacji naziemnych 
oraz jedną podziemną z garażem na 58 miejsc. Gościom 
zapewni 163 pokoje oraz trzy sale konferencyjne. Atutem 
obiektu będzie również jego lokalizacja w najważniejszej 
dzielnicy biznesowej Warszawy, w sąsiedztwie biur 
największych korporacji w kraju, zaledwie siedem minut 
od pobliskiego międzynarodowego portu lotniczego  
im. Fryderyka Chopina na Okęciu.  

Oddanie do użytku: 2018 

wysokie standardy jakości
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Hala lekkich autobusów Solaris  
w Bolechowie

Hala fabryczna pod Poznaniem powstała dla znanego 
na całym świecie polskiego producenta pojazdów 
komunikacji miejskiej.

Rozbudowa powierzchni produkcyjnej zakładu o ponad  
7 500 m2 oraz dodatkowo o 5 000 m2 powierzchni 
biurowych umożliwiła firmie Solaris Bus & Coach 
oczekiwane zwiększenie mocy produkcyjnej. Nowa hala 
fabryczna służy wytwarzaniu lekkich autobusów miejskich 
nowej generacji. Solaris Urbino 12 electric został uznany 
w 2016 roku na targach IAA w Hanowerze za najlepszy 
autobus miejski roku (Bus of the Year 2017).

Oddanie do użytku: 2015

Eiffage
w Polsce
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Hala Centrum Zaopatrzenia VW 
we Wrześni

Hala logistyczna o powierzchni 35 600 m2 powstała 
we Wrześni dla firmy Volkswagen Poznań. Stanowi 
część nowej fabryki pojazdów Volkswagena w Polsce.

To jedna z największych inwestycji w branży motoryzacyjnej 
w Europie w ostatnich latach. Dzięki niej VW mógł 
uruchomić w Polsce w 2016 roku produkcję nowej generacji 
VW Craftera. Nowy Zakład we Wrześni stanie się obok  
VW Poznań drugim ośrodkiem produkcyjnym marki  
Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. W naszym 
kraju produkowane są również modele VW Caddy i VW 
Transporter.

Oddanie do użytku: 2015

nowoczesna infrastruktura
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Eiffage
w Polsce

Elektrownia Jaworzno III

Blok elektrowni Jaworzno III po ukończeniu będzie 
należał do najnowocześniejszych i najsprawniejszych 
jednostek energetycznych w Europie.

Podstawowym zakresem robót Eiffage przy rozbudowie 
elektrowni było największe w historii firmy betonowanie 
dla polskiej elektrowni. 25 ciężarówek kursowało  
w trybie ciągłym przez 5 dni i 5 nocy, by co kilka minut 
dostarczać kolejne partie materiału. Wcześniej wykonana 
płyta fundamentowa elektrowni w Kozienicach wymagała 
użycia przez Eiffage 22 000 m3 betonu. W Jaworznie 
25 000 m3 betonu wypełniło fundamenty kotła nowego 
bloku. Jego przekazanie do eksploatacji jest planowane 
na 2019 rok. 

Oddanie do użytku: 2016
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rozmach, precyzja i bezpieczeństwo

Celsa Huta Ostrowiec 

Celsa Huta Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim stała 
się po rozbudowie jednym z najnowocześniejszych 
zakładów tego typu na świecie.

Grupa Eiffage w Polsce wykonała konstrukcję 
fundamentów dla dwóch linii walcowniczych oraz obiekty 
towarzyszące. Zakres robót obejmował wykonanie 
m.in ponad 61 000 m3 konstrukcji żelbetowych i blisko  
70 000 m2 posadzek. Wbudowano ponad 8 000 ton stali. 
Skala przedsięwzięcia sprawiła, że na budowie ustawiono 
mobilny węzeł betoniarski o wydajności 40m3/h, który 
dostarczał beton przez cały okres prowadzenia robót 
żelbetowych. Wszystkie prace prowadzone były w trakcie 
normalnego funkcjonowania zakładu, przy czynnych 
liniach produkcyjnych. Bezpieczna realizacja inwestycji 
była możliwa dzięki wyjątkowo sprawnej logistyce  
i organizacji robót.

Oddanie do użytku w etapach: do 2011 




