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Synergia,
która pozwala 
się wyróżnić

Synergy
that makes 
difference
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to jedna z największych grup budowlanych 
i operatorów koncesji w Europie, która na całym 
świecie zatrudnia ponad 70 tysięcy pracowników. 
Jej roczna sprzedaż sięga 18,1 mld euro. Na całym 
świecie Grupa słynie ze śmiałych, ambitnych 
i bardzo wymagających realizacji. Do najbardziej 
rozpoznawalnych realizacji Eiffage należą m.in. 
gmach Opery w Sydney, szklana piramida Luwru 
oraz najwyższy w Europie wiadukt w Millau.

Eiffage

is one of the largest construction groups and 
concession operators in Europe, which employs 
over 70,000 employees worldwide. Its annual 
sales reach 18.1 billion euros. All over the world, 
the Group is known for its bold, ambitious and 
very demanding projects. The most recognizable 
Eiffage projects include characteristic sails of the 
Opera House in Sydney, the Louvre glass pyramid 
and the highest viaduct in Europe in Millau.

72.50018.1
Pracownikówmld € przychodu 
Employeesbillion € revenue
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Połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia pozwala 
dostarczać klientom kompleksowych rozwiązań i zapewnić 
najwyższy poziom realizacji inwestycji. 

Generalne
wykonawstwo 

General contracting

Nowoczesne
fasady

Modern façades

Konstrukcje
stalowe

Steel structures

The combination of knowledge, competence and experience allows 
us to provide clients with comprehensive solutions and ensure the 
highest level of investment implementation.
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W Polsce od ponad 30 lat swoją działalność 
budowlaną prowadzi Eiffage Polska 
Budownictwo SA To doświadczony 
generalny wykonawca, który specjalizuje się 
w realizacji dużych, wysokobudżetowych 
projektów. Spółkami powiązanymi kapitałowo  
z francuską grupą Eiffage są także DEFOR 
SA - jeden z największych generalnych 
wykonawców nowoczesnych elewacji 
w Polsce oraz Spomasz producent dużych 
elementów stalowych. 

Denis Mathern

Prezes Zarządu
Chairman of the Board

In Poland, Eiffage Polska Budownictwo SA 
has been conducting construction activity in 
Poland for over 30 years. He is an experienced 
general contractor who specializes in the 
implementation of large, high-budget 
projects. There are two more entities affiliated 
with Eiffage group in Poland. This is DEFOR 
SA - one of the largest general contractors 
of modern façades in Poland and Spomasz - 
a manufacturer of large steel elements. 
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wykonawstwo 

General 
contracting

140+ 

60+ 

90+ 

90+ 140+ 

70+ 

70+ 

obiekty 
mieszkaniowe

apartment 
buildings

office 
buildings

factories 
and storage

culture and 
education buildings

commercial 
centers

hotelsswimming pools 
and sport arenas

obiekty 
biurowe

fabryki 
i magazyny

obiekty kulturalne 
i edukacyjne

baseny i obiekty 
sportowe

obiekty 
handlowe

hotele



1110 Łączy nas Eiffage  |  Polska Connected by Eiffage  |  Poland

DEFOR SA to jeden z największych generalnych wykonawców nowoczesnych elewacji  
w Polsce. Firma istnieje od 1990 roku, a jej akcjonariuszem jest czołowy producent fasad alum-
iniowo-szklanych w Europie - francuska firma Groupe GOYER SA będąca częścią grupy Eiffage. 
Od blisko 4 lat DEFOR SA jest największym wykonawcą fasad ze szkła i aluminium w Polsce, co 
potwierdzają m.in. certyfikaty Centrum Analiz Branżowych.

Michał Fornalik

Członek Zarządu
Business Executive

Krzysztof Fornalik

Członek Zarządu
Business Executive

Fasady elementowe 
Unitized facades

Okładziny wentylowane 
Ventilated cladding

Fasady słupowo-ryglowe 
Post-bolt facades

Świetliki 
Skylights

Ślusarka stalowa 
ALU and steel joinery

Nowoczesne
fasady

Modern
façades

420 tys. m2 130 tys. m2

260 tys. m2 50 tys. m2

DEFOR SA is one of the largest general contractors for modern façades in Poland. The company 
exists since 1990. Its shareholder is a leading manufacturer of aluminum and glass facades in 
Europe - the French company Groupe GOYER SA, which is part of the Eiffage group. For at least 
4 years, DEFOR SA has been the largest contractor for glass and aluminum facades in Poland, what 
is confirmed by the certificates of the Center for Industry Analysis.
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Spomasz SA są częścią Smulders, międzyna-
rodowej organizacji, która przyczynia się do 
realizowania ambitnych i unikatowych projek-
tów w trzech różnych segmentach rynku: po-
zyskiwaniem energii odnawialnej wiatrowej 
w strefie morskiej i naziemnej oraz wydoby-
ciem ropy naftowej i gazu, jak również w inży-
nierii lądowej i przemyśle. Smulders zatrudnia 
łącznie około 1000 pracowników rozmieszczo-
nych w pięciu głównych podmiotach:  Iemants, 
Willems, Smulders Projects, Smulders Projects 
UK i Spomasz SA

Dieter Weyns – General Director

Ron Iemants – Production Manager

Johannes Smulders – Production Director

Rafał Futyma – Technical Director

Robert Kaczmarek – Economic-Finance Director

Spomasz SA is a part of Smulders, an 
international organisation that helps to realise 
unique and challenging projects in three 
different markets:
Offshore Wind, Offshore Oil & Gas and Civil 
& Industry. Smulders employs over 1,000 
people working at five branch offices: Iemants, 
Willems, Smulders Projects, Smulders Projects 
UK and Spomasz SA.

Spomasz SA może pochwalić się wielolet-
nim doświadczeniem w kompleksowym wy-
konawstwie wielkogabarytowych konstrukcji 
stalowych. Produkujemy konstrukcje stalowe 
specjalnego przeznaczenia w dziedzinie inwe-
stycji związanych z pozyskiwaniem energii od-
nawialnej w strefie morskiej oraz wydobyciem 
ropy naftowej i gazu. Cały proces produkcji 
odbywa się przy użyciu materiałów najwyższej 
jakości, spełniających wszelkie normy tech-
niczne.

Spomasz SA can boast of many years of expe-
rience in the comprehensive construction of 
large-scale steel structures. We produce spe-
cial-purpose steel structures in the field of 
investments related to the acquisition of rene-
wable energy in the offshore area and mining 
for oil and gas. The entire production process 
is carried out using the highest quality mate-
rials that meet all technical standards.

Konstrukcje
stalowe

Steel
structures

Elementy konstrukcji stalowych do 
morskich turbin wiatrowych

Elements of steel structures for offshore 
wind farms
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Eiffage Polska 
Budownictwo SA

ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

www.eiffage.pl

Spomasz SA

ul. Fabryczna 14
68-200 Żary

www.smulders.com/pl

DEFOR SA

ul. Rolna 5
63-100 Śrem

www.defor.eu


