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Działamy kompleksowo, dostosowując się do potrzeb klienta. Zapewniamy wsparcie od pierwszych idei
nowej inwestycji po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dzięki bardzo dużemu gronu
współpracowników jesteśmy w stanie zaoferować w swoim zakresie kompletny wachlarz usług związanych z
projektowaniem takich jak: obsługa kartograficzna, geotechniczna, koordynujemy prace całego zespołu
projektowego niezależnie od wielkości zadania.
Ogólny zakres działań pracowni obejmuje:
- koncepcje, analizy zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu, wnioski o decyzję o
warunkach zabudowy, analizy chłonności inwestycyjnej, konsultacje architektoniczne
- inwentaryzacje, projekty geotechniczne, mapy do celów projektowych, wnioski o warunki techniczne
przyłączenia do sieci, uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, BHP, PPOŻ, SAN-EPID, inwentaryzacje
dendrologiczne, odrolnienia gruntów, decyzje zjazdowe
- architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekty dróg, projekty zieleni,
charakterystyki energetyczne, analizy nasłonecznienia, projekty sieci zewnętrznych, projekty wykonawcze
- prowadzenie procedur administracyjnych w oparciu o pełnomocnictwo, zgłoszenia wykonania robót
budowlanych, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na użytkowanie
itp.
- ekspertyzy budowlane, odstępstwa od przepisów technicznyczno-budowlanych, kosztorysy, nadzory
autorskie, nadzory inwestorskie, wizualizacje
- na potrzeby naszych prac projektujemy i wykonujemy również indywidualne elementy wystroju wnętrza,
takie jak na przykład meble i oświetlenie. Znajomość oprogramowania mechanicznego (Autodesk Fusion360)
pozwala nam na wykonywanie rysunków warsztatowych i jednostkową produkcję. Współpracujemy z licznym
wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi, co gwarantuje osiągnięcie zamierzonego efektu.
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