PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW
KUBATUROWYCH
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Projektowanie obiektów kubaturowych
Optem jest firmą projektowo–wykonawczą założoną przez Piotra Ossowskiego oraz Tomasza
Kusznierewicza, którzy swoją przygodę z budownictwem rozpoczęli w 1990 roku.

Zajmujemy się szeroko pojętą branżą inżynierską. Wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwia
pełną, profesjonalną obsługę klienta.

Współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami oraz instytucjami.
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów kubaturowych w różnych technologiach:
obiekty żelbetowe i murowane,
obiekty w konstrukcji stalowej,

obiekty w konstrukcji drewnianej,

obiekty z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych i sprężonych,
konstrukcje współpracujące z gruntem.

Nasza kadra inżynierów specjalizuje się w sporządzaniu różnych typów dokumentacji budowy
i przebudowy wszelkich obiektów budowlanych:

projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze,

optymalizacje rozwiązań projektowych dla firm wykonawczych,
projekty rozbiórek konstrukcji,

ekspertyzy oraz przeglądy techniczne,

kosztorysy inwestorskie i dokumentacje przetargowe.
Zapewniamy również usługi nadzoru inwestorskiego.
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Projektowanie obiektów kubaturowych
W naszym biurze projekty wykonywane są przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania
MES. Umożliwia ono bezpieczne i jednocześnie ekonomiczne zaprojektowanie obiektów

budowlanych. Dzięki szczegółowej wiedzy o pracy konstrukcji jesteśmy w stanie w znacznym
stopniu optymalizować obiekty pod kątem zużycia materiałów i technologii wykonania.

Wszechstronne doświadczenie w projektowaniu
mostów, murów oporowych i innych konstrukcji
stawia nas wśród elity projektantów. Naszą
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
dzielimy się z klientami, pomagając im znaleźć
optymalne rozwiązania. Oferujemy pełne
doradztwo techniczne w zakresie projektowania
i wykonawstwa konstrukcji.
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Wybrane realizacje
W trakcie naszej dotychczasowej działalności współpracowaliśmy z renomowanymi biurami

architektonicznymi. Wspólnie zaprojektowaliśmy wiele ciekawych inwestycji zarówno na podstawie
zamówień publicznych, jak i dla inwestorów prywatnych. Poniżej kilka wybranych realizacji.
Zakres prac naszego zespołu to projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
CZTERY KĄTY 2 W GDAŃSKU

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

BUDYNKI MIESZKALNE TBS LETNICA
GDAŃSK

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKALNO

-PENSJONATOWEJ W GDYNI-ORŁOWIE

Architektura: Team Architektura, Warszawa
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BUDYNEK APARTAMENTOWY

GDAŃSK, UL.WĘGORZOWA

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
KAMIENNA GROBLA W GDAŃSKU

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

GDAŃSK, UL. SZCZECIŃSKA

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

BUDYNKI HOTELOWE
HOTEL IBIS

HOTEL KLIF

GDAŃSK

Architektura: BASS, Gdańsk

CHŁAPOWO

Architektura: WAPA Krzysztof Kozłowski

BUDYNKI BIUROWE
BUDYNEK BIUROWY

GDAŃSK, UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE 26

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY SZAJNA

GDAŃSK

Architektura: Forma Architekci, Gdańsk

Architektura: BASS, Gdańsk

INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE TESCO
SUWAŁKI

Architektura: WAPA Krzysztof Kozłowski

ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE

STARGARD

Architektura: PP Maciej Sochanowski
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Projektowanie zbiorników
Poza budownictwem kubaturowym mamy bogate doświadczenie w projektowaniu zbiorników.
Wykorzystujemy do tego zaawansowane programy MES.

Przedstawiamy wybrane przykłady zrealizowanych zbiorników.

PREFABRYKOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK RETENCYJNY
V=720m3

Lokalizacja: Skawina

Projekt wykonawczy

ZBIORNIK RETENCYJNY OTWARTY
V=2027m3

Lokalizacja: Psary

Projekt wykonawczy
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W SKŁAD OPTEM WCHODZĄ:

Biuro Projektowe
pracownia kubaturowa
pracownia mostowa
pracownia geotechniczna

Dział Realizacji Inwestycji
wykonawstwo obiektów
inżynierskich
wykonawstwo obiektów
kubaturowych
wykonawstwo prefabrykowanych
obiektów mostowych optemARCH
wykonawstwo murów oporowych
optemBLOK

Dział Technologii:
optemBLOK – system murów
oporowych z gruntu zbrojonego
z oblicowaniem z drobnowymiarowych
bloczków betonowych
optemARCH – system
prefabrykowanych obiektów mostowych
optemANCHOR – kotwy do kap
chodnikowych
optemFROG – system prefabrykowanych
płotków naprowadzających
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JEDNA FIRMA WIELE ROZWIĄZAŃ

OPTEM
ul. Grota-Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk
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tel.: (+48) 58 346-40-40, fax: (+48) 58 742-10-70
e-mail: biuro@optem.pl
www.optem.pl

