GENERALNY WYKONAWCA
INWESTYCJI BUDOWLANYCH I INDYWIDUALNYCH ARANŻACJI POWIERZCHNI FIT-OUT

BUMA
CONTRACTOR
Buma Contractor – największy krakowski Generalny
Wykonawca inwestycji biurowych, rozpoczęła swoją
działalność w 2006 roku od prac modernizacyjnych
w dawnych budynkach drukarni Anczyca, w miejscu
których powstał pierwszy w Krakowie nowoczesny
kompleks biurowy Buma Square.
Spółka od początku swojej działalności specjalizuje
się w realizacji inwestycji w systemie generalnego
wykonawstwa. Zakres naszych działań od lat skupia
się wokół budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego i obiektów biurowych, jednocześnie
stawiając również na realizację innych, niemniej
atrakcyjnych inwestycji, takich jak powierzchnie
usługowo-handlowe, przemysłowe czy obiekty
użyteczności publicznej.

Wierzę, że w architekturze musi być coś więcej, niż można zobaczyć
na pierwszy rzut oka, coś, co trzeba odkryć, a co my, jako obserwatorzy
powinniśmy odnajdować na kilku poziomach.
Jürgen Mayer

Wykonujemy również prace wykończeniowe typu tout zgodnie z indywidualnymi wytycznymi najemców
powierzchni biurowych, a także prace remontowomodernizacyjne.
Podczas każdej realizacji stawiamy sobie za cel
zachowanie najwyższej jakości świadczonych usług
oraz zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych przy jednoczesnym ekologicznym
i zrównoważonym budownictwie. Tworzymy przyjazne, ergonomiczne miejsca pracy i naturalne
przestrzenie do życia. Zdecydowana większość realizowanych przez nas inwestycji biurowych budowana
jest w zgodzie z wymaganiami certy katów BREEAM
lub LEED.

Gwarantuje to zachowanie norm w obrębie efektywności energetycznej, materiałów, konstrukcji,
eksploatacji i realizacji, gospodark i wodnej
i odpadów, jakości środowiska wewnętrznego oraz
dostępności komunikacyjnej.
Budowane przez nas budynki wyróżniane są licznymi
nagrodami oraz uzyskują certy katy potwierdzające
zachowanie najwyższej jakości i standardów. Wśród
ostatnich realizacji warto wymienić przede wszystkim
budynki kompleksu Dot Oﬃce z certy katem BREEAM
Final na poziomie Excellent, certy kat LEED dla
aranżacji powierzchni biurowych budynku Tertium A,
czy kompleks biurowy Cu Oﬃce we Wrocławiu
nagrodzony w XXIV edycji konkursu „Piękny Wrocław”
w kategorii„Budynek użyteczności publicznej”.
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SPECJALIZUJEMY SIĘ
w rozbiórkach i wyburzeniach
w robotach specjalistycznych: ścianki szczelinowe, utylizacja ziemi, odwodnienia wykopów, stabilizacja gruntów, etapowe
dociążenia płyty fundamentowej
w wykonywaniu elewacji szklanych wg indywidualnych rozwiązań technologicznych
w wykonywaniu instalacji BMS, HVAC
w spełnianiu nietypowych wymagań klienta przy realizacji: siedziska o nietypowych kształtach, rzeźby, zielone ściany,
elementy małej architektury i inne.

międzynarodowych korporacji
rm z rynku krajowego
lokalnych przedsiębiorców

PODCZAS REALIZACJI PRAC
ZAPEWNIAMY

To, co nas wyróżnia to zgrany i sprawdzony zespół
specjalistów. Jako Generalny Wykonawca stawiamy na
ludzi i ich ciągły rozwój, m.in. poprzez systematyczny
udział w szkoleniach i seminariach, również tych
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdego dnia
pracujemy nad doskonaleniem modelu bezpiecznego
i przyjaznego placu budowy.
Prowadzone przez nas budowy docenia Państwowa
Inspekcja Pracy. W 2019 roku Buma Contractor
otrzymała aż trzy nagrody w konkursie „Buduj
Bezpiecznie”:
II miejsce za budowę budynków biurowo-usługowych
Tertium Business Park w Krakowie
III miejsce za budowę kompleksu biurowego
Wadowicka 3 w Krakowie
Wyróżnienie za budowę budynku mieszkalnego A2
osiedla 29.Aleja w Krakowie.

wykwali kowaną i doświadczoną
kadrę kierowniczo - inżynierską

nadzór zewnętrznej rmy
kontrolującej bezpieczeństwo
i higienę pracy

systemowe rozwiązania
ochrony zbiorowej

sprawdzone i doświadczone
rmy podwykonawcze

doświadczenie kadry
w zakresie certy kacji
zrównoważonego budownictwa
m. in. BREEAM i LEED

Każdy budynek kryje w sobie tę milczącą matematykę,
mrowie cyfr uwięzionych w konstrukcjach.
Julie Orringen

INWESTYCJE BIUROWE
Całkowita powierzchnia kompleksu: 37 200 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 31 280 m
Powierzchnia garaży: 13 400 m
Klasa budynków: A

Wadowicka 3 to najnowocześniejsza inwestycja
biurowa powstająca w pobliżu Ronda Matecznego.
W skład kompleksu wchodzą trzy budynki biurowe
klasy A, realizowane w zgodzie z wymaganiami
certy kacji BREEAM. Charakterystyczną cecha
budynków jest łamana szklana fasada w całości
wykonana przez spółką Buma Factory. W ramach
przedsięwzięcia zrealizowano również budowę
infrastruktury technicznej, instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, instalacji zewnętrznych na
terenie działki oraz zjazd z drogi publicznej. Obiekty
posiadają nowoczesne instalacje automatyki i BMS
oraz instalacje mechaniczne HVAC. Na szczególną
uwagę zasługuje dokładność wykonania połączenia
terenów zewnętrznych z wewnętrznym atrium,
w postaci przejścia heksagonalnych płyt brukowych
w płytki ceramiczne.

Projektant: medusagroup
Lata realizacji kompleksu: 2017-2021

FITWEL & Design is a registered trademark of the U.S. Department of
Health & Human Services (HHS). Participation by The Center for Active
Design and/orany other organization does not imply endorsement by
HHS. Outside the United States, the FITWEL service marks are owned
by the Center for Active. Design, Inc.

INWESTYCJE BIUROWE
Tertium Business Park to kolejny nowoczesny kompleks
biurowców klasy A realizowany przez Bumę Contractor.
Obiekty wznoszone są w oparciu o wytyczne certy kacji
środowiskowej BREEAM. Dodatkowo materiały użyte do
wykończenia aranżacji pięter budynku A spełniają
warunki certy kacji BREEAM oraz LEED. Jako Generalny
Wykonawca inwestycji zrealizowaliśmy szczególnie
wymagającą szklana fasadę o konstrukcji z pro li
aluminiowych. Konstrukcja budynków w całości jest
żelbetowa – posadowiona na płytach fundamentowych. Powierzchnie biurowe zaplanowano pod
a ra n ż a c j ę i d o s to s owa n i e p o d i n d y w i d u a l n e
wymagania przyszłych najemców.

Całkowita powierzchnia kompleksu: 63 650 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 40 000 m
Powierzchnia garaży: 18 800 m
Klasa budynków: A
Projektant: Biuro Rozwoju Krakowa
Lata realizacji kompleksu: 2016-2021

INWESTYCJE BIUROWE
Całkowita powierzchnia kompleksu: 79 150 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 41 180 m
Powierzchnia garaży: 27 980 m
Klasa budynków: A
Projektant: medusagroup
Lata realizacji kompleksu: 2014-2017

Dot Oﬃce to kompleks biurowy, w ramach którego
wybudowo już ponad 100 000 m nowoczesnej
powierzchni biurowej. Cechą charakterystyczną
budynków jest nieprzezierna elewacja wentylowana
z blachy perforowanej, w której wycięto setki tysięcy
kropek nawiązujących do nazwy kompleksu. Każdy
z budynków liczy pięć kondygnacji naziemnych
o konstrukcji żelbetowej. Na najwyższych kondygnacjach wydzielono strefy techniczne, w obrębie
których ulokowano agregaty chłodnicze, jednostki VRF,
wentylatory oddymiające oraz centrale wentylacyjne.
Tereny biologicznie czynne zrealizowano zarówno
w postaci zieleni na gruncie naturalnym, jak
i w formie zielonych dachów z nawierzchnią ziemną.

INWESTYCJE BIUROWE
Obiekty zrealizowano jako budynki o konstrukcji
żelbetowej płytowo – słupowej, usztywnione
że l b e tową k o n s t r u k c j ą t r zo n ów i s z a c htów
instalacyjnych. Kondygnacje podziemne wykonano
w technologii betonu wodoszczelnego. Inwestycja
utrzymana jest w minimalistycznym, industrialnym
stylu. Jako Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy
wykończenie części wspólnych – garaży, klatek
schodowych, holu głównego i holów windowych
w estetyce betonu licowego wraz z posadzkami
żywicznymi. Budynki – podobnie jak cały kompleks –
zrealizowano z uwzględnieniem wytycznych
certy kacji BREEAM.

Całkowita powierzchnia kompleksu: 26 330 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 21 900 m
Powierzchnia garaży: 16 210 m
Klasa budynków: A
Projektant: medusagroup
Lata realizacji kompleksu: 2017-2020

INWESTYCJE BIUROWE
Całkowita powierzchnia kompleksu: 15 700 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 12 970 m
Powierzchnia garaży: 6 330 m
Klasa budynków: A
Projektant: medusagroup
Lata realizacji kompleksu: 2017-2020

Budynek L1 to najnowsza realizacja Bumy Contractor
w ramach kompleksu Dot Oﬃce. Wśród licznych
rozwiązań, które zrealizowaliśmy jako Generalny
Wykonawca przy budowie obiektu są pompy ciepła,
klimatyzacja z możliwością indywidualnej regulacji
temperatury, wentylacja nawiewno-wywiewna
z rekuperatorem i nawilżaczem powietrza. Całość prac
elewacyjnych została zrealizowana przez Spółkę
z Grupy Buma. Elewacja jest ciekawym połączeniem
elementów szklanych z elementami nieprzeziernymi
z blachy trapezowej tytan-cynk.

INWESTYCJE BIUROWE
Cu Oﬃce to inwestycja biurowa zlokalizowana
w najstarszym i najbardziej rozwiniętym rejonie
komercyjnym Wrocławia – Zachodnim Obszarze
Biznesu. Realizacja kompleksu biurowego Cu Oﬃce
z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom
ustabilizowanych wód gruntowych była niezwykle
ciekawym przedsięwzięciem dla Generalnego
Wykonawcy - ścianka szczelna (z grodzicami do 30 m
ppt), mikropale pod płytami fundamentowymi czy
przesłona przeciw ltracyjna z pali CFA pomiędzy
etapami to tylko wybrane elementy zrealizowane
w ramach tej inwestycji. Zabezpieczenie
przeciwwodne konstrukcji podziemnej zrealizowano
przy użyciu mat bentonitowych. Budynki składają się
z dwupoziomowego garażu podziemnego i ośmiu
kondygnacji nadziemnych oraz dachu technicznego
dwupoziomowego, na którym ulokowano taras
widokowy z niską zielenią. Oprócz nowoczesnych
instalacji niezbędnych do zarządzania budynkiem
w obiektach zamontowano również
najnowocześniejsze windy z inteligentnymi systemami
sterowania.

Całkowita powierzchnia kompleksu: 29 480 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 23 470 m
Powierzchnia garaży: 14 950 m
Klasa budynków: A
Projektant: medusagroup
Lata realizacji kompleksu: 2017-2020

INWESTYCJE BIUROWE ZEWNĘTRZNE

Realizacja na terenie istniejącego zakładu
produkcyjnego obejmowała budowę budynku
biurowego wraz z wewnętrznymi instalacjami:
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o.,
elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz przebudową
wewnętrznego układu drogowego, parkingiem,
przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej.
Bryła budynku składa się z czterech kondygnacji
naziemnych o rzucie zbliżonym do prostokąta.
Wykonana została jako przeszklona ta a
z płaszczyznami elewacji podzielonymi pionowymi
żaluzjami z żebrami wykonanymi z blach
per forowanych. Konstrukcję budynku t wor z y
żelbetowy układ płytowo-słupowy z dwoma trzonami
komunikacyjnymi. Realizacja obejmowała również
wykończenie części wspólnych oraz biurowych dla
Inwestora.

Całkowita powierzchnia: 16 030 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 7 700 m
Powierzchnia garaży: 6 770 m
Projektant: Ns Moonstudio
Lata realizacji kompleksu: 2015-2017

Park Club to komercyjno-apartamentowy obiekt
zlokalizowany przy krakowskich Błoniach z trzema
kondygnacjami podziemnymi oraz siedmioma
kondygnacjami nadziemnymi. W budynku
zrealizowano posadowienie bezpośrednie na płycie
fundamentowej. Konstrukcję budynku stanowi układ
płytowo-słupowy z usztywniającymi ścianami trzonów
komunikacyjnych. Na uwagę zasługuje elewacja
w części lekko odchylona od pionu, składająca się
z przeziernych oraz nieprzeziernych ta i szkła, które
w zamierzony sposób tworzą ciekawe wykończenie
gra czne, znakomicie komponujące się z zielonymi
terenami zewnętrznymi. Przedmiotem realizacji było
również wykończenie i wyposażenie części wspólnych,
holu wejściowego oraz zagospodarowanie terenów
zewnętrznych.

Całkowita powierzchnia: 1 990 m
Powierzchnia użytkowa wynajmowalna: 1 620 m
Powierzchnia garaży: 6 770 m
Projektant: Apa ZB
Lata realizacji kompleksu: 2016-2017

O

Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw,
ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy,
innych ludzi wchodzących przez drzwi.
Daniel Libeskind

INWESTYCJE MIESZKANIOWE
Całkowita powierzchnia: 18 710 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 12 990 m
Powierzchnia garaży: 3 310 m
Liczba mieszkań: 296
Projektant: B2 Studio
Lata realizacji: 2018-2021

29.Aleja to osiedle realizowane jako wieloetapowa
inwestycja mieszkaniowa. Jako Generalny Wykonawca
zaplanowaliśmy jego budowę w niezwykle elastyczny
sposób tak, aby kolejne etapy w jak najmniejszy sposób
wpływały na zasiedlone już budynki. Elementem
charakterystycznym budynków są zabudowane
balustradami z blachy per forowanej balkony
poprzecinane pionowymi trejażami. Konstrukcje
budynków zaprojektowano jako żelbetowe z
wypełnieniem elementami murowymi. Ścianki
działowe w mieszkaniach wykonano z bloczków
gipsowych. W trakcie realizacji poszczególnych
budynków szczególny nacisk położono na utrzymanie
istniejącego drzewostanu, który podkreśla kameralny
charakter osiedla.

INWESTYCJE MIESZKANIOWE
Mate3ny to osiedle powstające w niezwykle atrakcyjnej
dzielnicy Podgórze, w rejonie Ronda Matecznego.
Budowa podzielona jest na trzy etapy. Mate3czny to
trz y- i czterokondygnacyjne budynki wraz
z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi
wniesione jako żelbetowe z wypełnieniami murowymi.
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych
budynki posadowiono na płycie fundamentowej
opartej na gruncie stabilizowanym z dowozu. Elewacje
wykonane w technologii lekko-mokrej charakteryzuje
neutralna kolorystyka z mocniejszymi akcentami
w postaci balkonów w odcieniu antracytu. Elementami
przyciągającymi spojrzenie są stropodachy odwrócone
pokryte zielenią ekstensywną i intensywną.

Całkowita powierzchnia: 15 250 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 11 030 m
Powierzchnia garaży: 6 480 m
Liczba mieszkań: 207
Projektant: Biuro Rozwoju Krakowa
Lata realizacji: 2018-2021

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Etapy A1 A2 A3
Całkowita powierzchnia: 18 957 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 14 588 m
Powierzchnia garaży: 8 143 m
Liczba mieszkań: 267
Projektant: UCEES
Lata realizacji: 2019-2022

Przestrzenie Banacha to osiedle realizowane przez
Bumę Contractor w ramach generalnego wykonawstwa
na krakowskiej Górce Narodowej. Zaprojektowano
je tak, aby w przyszłości pełniło funkcję samowystarczalnej dzielnicy. Wybudowanych zostanie tu
łącznie blisko 1200 mieszkań wraz z lokalami handlowousługowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Realizowany
w pierwszym etapie budynek składa się z trzech 6-cio
kondygnacyjnych części mieszkalnych naziemnych oraz
jednej kondygnacji podziemnej stanowiącej garaż
wielostanowiskowy. Całość konstrukcji podziemnej
budynku aż do poziomu par terów wykonano
w technologii białej wanny. Zakres prac obejmuje
rów n i e ż w y k o n a n i e i n s t a l a c j i we w n ę t r z nyc h
i zewnętrznych, wykończenie części wspólnych oraz
zagospodarowanie terenów zewnętrznych. Na uwagę
zasługuje również realizacja drogi dojazdowej do
osiedla oraz budowa parku wraz z placami zabaw.

INWESTYCJE MIESZKANIOWE
Inwestycja przy ul. Teligi 3 to jedenastopiętrowy
budynek wielorodzinny zlokalizowany na południu
Krakowa. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na
płycie fundamentowej na gruncie wzmocnionym
palami przemieszczeniowymi. W zakres realizowanej
inwestycji wchodził również taras pokryty zielenią
ekstensywną pełniący zarówno funkcję dekoracyjną,
jak i zadaszenia miejsc postojowych. Konstrukcję
wsporczą tarasu stanowią słupy stalowe skierowane
pod różnymi kątami w stosunku do stropu. Jako
Generalny Wykonawca zrealizowaliśmy również
aranżację części wspólnych budynku – na
wewnętrznych korytarzach umieszczono tapety a na
klatkach schodowych umieszczono dekoracyjne
elementy informacji wizualnej.

Całkowita powierzchnia: 11 880 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 320 m
Powierzchnia garaży: 1 430 m
Liczba mieszkań: 168
Projektant: B2 Studio
Lata realizacji: 2016-2018

INWESTYCJE MIESZKANIOWE ZEWNĘTRZNE

Przedmiotem realizacji był kameralny zespół budynków
wielorodzinnych z wielostanowiskowymi garażami
podziemnymi zlokalizowany w północnej części
Krakowa w sąsiedztwie niskiej zabudowy. Konstrukcja
wzniesionych budynków jest klasycznym typem
konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem elementami
murowymi. Różnobarwna elewacja wykonana została
w technologii lekko-mokrej - na poziomie parteru
wykończona jest płytkami klinkierowymi, a wykusze
pojawiające się na elewacji wykończono deskami
elewacyjnymi. W realizowany zakres prac wchodziło
również wykończenie części wspólnych, mieszkań
w standardzie deweloperskim oraz zagospodarowanie
terenu wraz z elementami małej architektury.

Całkowita powierzchnia: 5 800 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 190 m
Powierzchnia garaży: 2 620 m
Projektant: Oleksy, Polaczek Architekci
Lata realizacji: 2016-2017

Apartamenty Wielicka to realizacja obejmująca 121
mieszkań, 4 lokale usługowe wraz z terenami
zewnętrznymi i częściami wspólnymi. Budynki
posiadają sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną
kondygnację podziemną - stanowią wspólną bryłę
w kształcie litery C podzieloną dylatacją. Posadowienie
konstrukcji żelbetowej wykonano jako posadowienie
pośrednie w postaci pali fundamentowych, na których
oparto płytę denną. Realizacja obejmowała również
m.in. wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych
instalacji.

Całkowita powierzchnia: 4 215 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 440 m
Powierzchnia garaży: 3 310 m
Projektant: GPP grupa projektowa
Lata realizacji: 2016-2018

REALIZACJE FIT-OUT

Wykonaliśmy 265 000 m prac wykończeniowych typu
t-out. Nasze bogate doświadczenie w połączeniu
z precyzyjnymi harmonogramami prac i dostaw
materiałów gwarantuje terminować realizacji prac
i dotrzymanie zaplanowanych budżetów.
Nadzór wykwali kowanej i doświadczonej kadry
techniczno-inżynierskiej oraz sprawdzeni dostawcy
pozwalają nam na zachowanie najwyższej jakości
wykończenia wnętrz. Mamy doświadczenie we
współprac y zarówno z lok alnymi r mami jak
i międzynarodowymi korporacjami. Nieszablonowe
rozwiązania i projekty aranżacji nie są nam obce,
a przekazywane klientom powierzchnie są zawsze
przestrzeniami szytymi na miarę. Wszystkie aranżacje
wnętrz wykonywane są przy spełnieniu indywidualnych
wymagań najemców, z dbałością o detal, komfort pracy
i samopoczucie przyszłych użytkowników. Tworzymy
przyjazną przestrzeń.
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