Wybrane projekty, realizacje /chosen projects, realizations/

2011
-SIEDZIBA FIRMY ENSINGER POLSKA sp.z o.o.w Lesznie.
/EnsingerPolska LLC headquarter in Leszno/
pow.: 3650 m2. Zakres: projekt budowlany
/Area: 3650 m2. Work scope: building permission/

Agnieszka Zając architekt DOIA
2002- dyplom Politechnika Wrocławska
/2002- Master degree, Wroclaw University of
technology/
tel. +48 609 796 724

Artur Toboła architekt
2003- dyplom Politechnika Wrocławska
/2003- Master degree, Wroclaw University of
technology/
tel. +48 605 665 722

-ZAKŁAD PRODUKCYJNY FIRMY ESTELLA sp.z o.o.w.Polkowicach.
/Estalla LLC manufacturing plant in Polkowice/
pow.: 3074 m2. Zakres:projektbudowlany
/Area: 3074 m2. Work scope: building permission/
-OSIEDLE DOMÓW SZEREGOWYCH we Wrocławiu ul. Vivaldiego
/row housing estate in Wroclaw Vivaldiego Str./
pow.: 2200m2 Zakres: projekt budowlany, wykonawczy.
/Area: 2200m2. Work scope: building permission, executive project/
-DOM JEDNORODZINNY w Zakrzowie, /single-family house in Zakrzów/
pow.: 185m2 Zakres: projekt budowlany
/Area: 185m2. Work scope: building permission/

2010
-SIEDZIBA FIRMY INMED-KARCZEWSCY s.c. pod Wrocławiem.
/INMED K-KARCZEWSCY s.c. headquarter near Wroclaw/
pow.: 2470 m2. Zakres:projektbudowlany
/Area: 2470m2. Work scope: building permission/
-BUDYNEK WIELORODZINNY pod Wrocławiem w Wysokiej
/multifamily building, near Wroclaw in Wysoka/
pow.: 2200m2 Zakres: projekt budowlany, wykonawczy.
/Area: 2200m2. Work scope: building permission, executive project/

-ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO we Wrocławiu
/single-family house extension in Wroclaw/
pow.: 160 m2 Zakres: projekt budowlany, nadzór, projekt wnętrz.
/Area: 160m2. Work scope: building permission, supervision, interior design/

NAGRODY /prizes/

-BUDYNEK WIELORODZINNY , ul. Lekcyjna we Wrocławiu
/multifamily building, Lekcyjna Str. In Wroclaw/
pow.: 700m2 Zakres: projekt budowlany, wykonawczy.
/Area: 700m2. Work scope: building permission, executive project/

-PRZEDSZKOLE W ZŁOTYM POTOKU – II nagroda w konkursie 2007r. /Nursery in Złoty Potok - Second prize, y: 2007/

-OSIEDLE MIESZKANIOWE w Piecowicach /Housing estate in Piecowice/
pow.: 4 ha Zakres: koncepcja /Area: 4ha. Work scope: concept/

-RYNEK w Olsztynie koło Częstochowy – Wyróżnienie, 2007r
/Citymarket in Olsztyn near Czestochowa - First honorable, y:2007/

SIEDZIBA FIRMY EROWA POLSKA sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
/Erowa Polska LLC headquarter in Kąty Wrocławskie/
pow.: 1450 m2 Zakres: projekt budowlany, wykonawczy, nadzór
/Area: 1450m2. Work scope: building permission, executive project, supervision/

-OSIEDLE MIESZKANIOWE, KRISTIANSTAD, SZWECJA I nagroda
w międzynarodowym konkursie EUROPAN 7, 2003r. /Housing
Complex in Kristianstad, Sweden. First prize in the international
competition EUROPAN 7, y: 2003/

-BUDYNEK WIELORODZINNY , w Oławie /multifamily building, in Olawa/
pow.: 1180m2 Zakres: projekt budowlany.
/Area: 1180m2. Work scope: building permission/

-OSIEDLE SOCJALNE w Ljubljanie, I wyróżnienie w konkursie New
Housing in Transitions, 2001r.
/Social housing in Ljubljana First honorable Slovenia, y:2001/

2007

-LOFTY MIESZKALNE W BUDYNKU PIEKARNI we Wrocławiu
/Lofts in old bakery building in Wroclaw/
pow.: 4000m2 Zakres: koncepcja we współpracy z PROEXBUD sp z.o.o.

-CENTRUM LECZENIA BÓLU we Wrocławiu /Center of Pain Treatment in Wroclaw/
pow.: 200 m2 Zakres: przebudowa, projekt wnętrz.

-STEFAN ESDERS- 4 gwiazdkowy hotel we Wrocławiu.
DATA ZAŁOŻENIA /established date/ - 2004 /Stefan Esders- 4 stars Hotel in Wroclaw/
2006
pow.: 5000 m2. Zakres: projekt wykonawczy we współpracy z FORUM ARCHITEKCI
(biuro prowadzące) /Area: 5000m2. Work scope: executive project in cooperation with -FABRYKA PODZESPOŁÓW AGD ŠOKO sp. z o.o. w Stanowicach
Forum Architekci (leading office)/
/ŠOKO LLC headquarter and manufacturing plant/
PROFIL BIURA/office profile/
pow.: 900m2 Zakres: projekt budowlany, wykonawczy, nadzór.
-DOM JEDNORODZINNY we Wrocławiu, ul.Jarocińska
Grid architekci to firma oferująca szeroki /single-family house in Wroclaw, Jarocińska Str./
-PRZEBUDOWA DOMU we Wrocławiu /house refurbishment in Wroclaw/
zakres usług architektonicznych i projektowych. pow.: 160m2 Zakres: projekt budowlany,wykonawczy, nadzór
pow.: 120 m2 Zakres: projekt budowlany, projekt wnętrz.
Od swojego początku w 2004 roku, zespół z /Area: 160m2. Work scope: building permission, executive project, supervision/
-DOM JEDNORODZINNY pod Wrocławiem /single-family house near Wroclaw/
międzynarodowym doświadczeniem, realizuje -BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMII MUZYCZNEJ we Wrocławiu
pow.: 200 m2 Zakres: projekt budowlany.
projekty dla zagranicznych i krajowych firm /didactic building of Music Academy in Wroclaw/
pow.: 500
-PAWILON HANDLOWY w Twardogórze /grocery center in Twardogora/
oraz projekty mieszkań i domów dla m2. Zakres: projekt wykonawczy we współpracy z FORUM ARCHITEKCI (biuro
prywatnych klientów. Biuro jest pierwszym prowadzące) /Area: 500m2. Work scope: executive project in cooperation with Forum pow.: 1300m2 Zakres: projekt budowlany,
polskim
zespołem,
który
wygrał
w Architekci (leading office)/

2005

międzynarodowym konkursie Europan.

-SIEDZIBA FIRMY ZBYCH-2 sp z o.o. w Radwanicach
/ZBYCH-2 LLC headquarter in Radwanice/
pow.:
Grid architects is a firm that offers a wide 1500m2 Zakres: projekt budowlany /Area: 1500m2. Work scope: building permission/

range of services in the fields of architecture
and design. Since its inception in 2004, theirs
worldwide experienced team has completed a
variety of projects from developing housing
and commercial developments for large
international and local companies, to designing
apartments and residences for private clients.
Founders are the first Polish architects that
won the international competition Europan.

2008
-WIELOFUNKCYJNE CENTRUM “METROPOL” we Wrocławiu. /multifunctional
Center 'Metropol” in Wroclaw/ pow.: 30000 m2. Zakres: projekt budowlany we
współpracy z FORUM ARCHITEKCI (biuro prowadzące) /Area: 30000m2. Work
scope: building permission in cooperation with Forum Architekci (leading office)/
-ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH w Piecowicach (I etap)
/single-family houses in Piecowice - stage/
pow.: 12 domów x120m2 Zakres: koncepcja
/Area: 12 houses x 120m2 Work scope: concept/

-ZESPÓŁ MIESZKANIOWY w Zawierciu- III nagroda w konkursie 2007r. /Residential complex in Zawiercie - Third prize, y: 2007/

-OSIEDLE MIESZKANIOWE pod TIRANĄ w ALBANI
STAŁA WSPÓŁPRACA /cooperation/
/housing estate near Tirana in Albania/
STALBET sp z.o.o. - branża konstrukcyjna /structure/
pow.: ~10000m2 Zakres: koncepcja architektoniczna we współpracy z TKS POLSKA
(biuro prowadzące) /Area: ~10000m2. Work scope: concept project in cooperation with LUX ART – elektryka i teletechnika /electrical and IT/
TKS Polska (leading office)/
BS PROJEKT – drogi /roads/

-REMONT DOMU we Wrocławiu /house refurbishment in Wroclaw/
-DOMY JEDNORODZINNE w zabudowie szeregowej we Wrocławiu, ul. Wykładowa
-ADAPTACJE LOKALI HANDLOWYCH DLA POTRZEB RAAB KARCHER we
/row houses in Wroclaw, Wykładowa Str./
pow.: 450 m2 Zakres: projekt budowlany
/ Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu /adaptation of commercial space for RAAB
KARCHER in Wroclaw, Legnica and Walbrzych/
Area: 450m2. Work scope: building permission/
pow.: 2000 m2 Zakres: koncepcja, wytyczne

2009

-SALA GIMNASTYCZNA W SZCZECINIE – III nagroda w konkursie –
2010r. /Gymnastic hall in Szczecin -Third prize, y:2010/

-WILLA WIELORODZINNA we Wrocławiu /multi-family villa in Wroclaw/
pow.: 560m2 Zakres: projekt budowalny i wykonawczy.
-KLINIKA STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ SUPRADENT w Jeleniej Górze
/cosmetic dentistry clinic SUPRADENT in Jelenia Gora/
pow.: 150m2 Zakres: adaptacja lokalu, projekt wnętrz.

2004
-GALERIA GWARNA w Legnicy /shopping center “Galeria Gwarna” in Legnica/
pow.: 16000 m2 Zakres: Projekt budowlany we współpracy z arch. Barbarą Kurą i
arch. Markiem Buckiem (architekci prowadzący)
-BUDYNEK WIELORODZINNY w Kristianstad, Szwecja (kontynuacja zabudowy przy
działce konkursowej EUROPAN 7)

GEOTEST /geotechnics/
Maja Iwan-Gieracha, Andrzej Drewniak /freelance architects/

ZESPÓŁ 2004- /staff 2004-/
Bartosz Bielecki,Paweł Bartela,Anna Sierocińska, Ewa Grabowska,
Maja Iwan-Gieracha, Bartek Żukowski, Katarzyna Karaś, Katarzyna
Kałuża

K O N T A K T /contact/

GRID

architekci s.c.

51-011 Wrocław, ul. Jarocińska 59
mail:
biuro@grid.net.pl
telefon:
+48 71 343 62 25

