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01. PARK 
PRZEMYSŁOWY

ELEMENTAL
HOLDING

GRODZISK MAZOWIECKI
ul. Romualda Traugutta 42a 

Najwyższy budynek w Grodzisku Mazowieckimo
przeznaczeniu biurowo - usługowym (Strefa
Przemysłowa Grodziska Mazowieckiego,
nieopodal autostrady A2). Zakres prac obejmował
nadzór budowlany nad budową biurowca,
budową trzech hal produkcyjnych, magazynów na
surowce metalurgiczne, 2 przemysłowe wagi oraz
wykończenie wnętrz biurowca.Nowoczesny
biurowiec został zaprojektowany zgodnie              
 z panującymi trendami, zawiera 4 kondygnacje
wraz z tarasem widokowym.W Parku
Przemysłowym przewidziano także strefę relaksu
z przystosowanym, prywatnym stawem będącym
ulubionym miejscem pracowników na przerwę 
w pracy.
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02. DOMY
W ZABUDOWIE

BLIŹNIACZEJ

WARSZAWA
ul. Listonoszy 28 

Inwestycja zakończona w grudniu 2013 roku,
została w całości sprzedana we wrześniu
2014. O sukcesie przedsięwzięcia
zadecydowała doskonała lokalizacja,
funkcjonalny projekt małometrażowego domu
przeznaczonego dla 4-5 osobowej rodziny,
oraz eleganckie i zarazem przytulne
wykończenie domów i terenów zielonych.
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03. DOMY
W ZABUDOWIE

BLIŹNIACZEJ

WARSZAWA
ul. Kadrowa 86

Budowane przez nas domy przy ulicy
Kadrowej rozeszły się jak świeże bułeczki,
wystawione do sprzedaży w 2010 roku.
Klienci docenili wysoki standard inwestycji,
świetną lokalizację i rewelacyjny projekt. Trzy
szczęśliwe rodziny już mieszkają w swoich
domach.
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04. DOMY
W ZABUDOWIE

BLIŹNIACZEJ

WARSZAWA
ul. Dziewiarska 6

Po raz kolejny sięgnęliśmy po sprawdzony
przez naszych Klientów projekt "Klasyka".
Wśród zieleni, w świetnym punkcie
komunikacyjnym, zbudowaliśmy domy            
 z dbałością o każdy szczegół wykończenia.
Domy zlokalizowane są nieopodal obwodnicy.
Z bardzo dobrą komunikacją z Centrum
miasta oraz pozostałymi dzielnicami. Do tego
są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu.
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05. DOMY
W ZABUDOWIE
SEGMENTOWEJ

WARSZAWA Rembertów
ul. Republikańska 23

Inwestycja "Willowy Rembertów" to cztery
nowoczesne domy zaplanowane                     
 z rozmachem w oparciu o znakomitą wartość
lokalizacyjną działki. Zielony, cichy zakątek
w sercu dzielnicy, z doskonałym dojazdem
i pełną infrastrukturą, to wymarzone miejsce
dla kameralnej zabudowy przewidującej tylko
cztery, detalicznie dopracowane domy
w zabudowie szeregowej.Idąc z duchem
czasu, zaprojektowaliśmy nowoczesną bryłę,
łączącą funkcjonalność wnętrz
z ponadczasową elegancją. W każdym domu
wyraźnie wydzielono część dzienną
obejmującą kuchnię z osobną spiżarnią,
przestronną jadalnię i przeszklony pokój
dzienny z wyjściem do ogrodu, część sypialną,
z głównym pokojem posiadającym własną
łazienkę i garderobę oraz dwoma pokojami
ze wspólną łazienką, oraz ustronny gabinet
z własnym tarasem. 
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06. DOM
WIELORODZINNY

21 MIESZKAŃ

WARSZAWA Rembertów
ul. Stanisława Fiszera 21

Ciekawa, miła dla oka zabudowa powstała
przy mało uczęszczanej, cichej ulicy tworząc
efekt kameralnego, zamkniętego osiedla. Ta
enklawa spokoju składa się z 21
apartamentów o podwyższonym standardzie
a także części wspólnych, ogrodów oraz
garażu na poziomie 0. 
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07. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Nowolipki 14

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w centralnej części
dzielnicy Śródmieście - Muranów. Aleja Jana
Pawła II  słynie z tego iż jest jednym                  
 z głównych szlaków komunikacyjnych           
 w stolicy.  Jest też  jedną z najchętniej
wybieranych destynacji przez kupujących
mieszkania w Warszawie.   Zakres prac
obejmował:  - wymianę instalacji wodno -
kanalizacyjnej - wymianę instalacji
elektrycznej  - wyburzenie ścian -  montaż
sufitu podwieszanego w kuchni - zerwanie
podłóg, położenie podłogi (drewno)-
wygładzenie         i wyrównanie ścian  -
aranżację architektoniczną- realizację kuchni -
realizację łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji  oświetlenia - prace wykończeniowe
"wysoki standard".
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08. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Andersa 6

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w spokojnej części
dzielnicy Śródmieście. ul. Andersa słynie        
 z powojennej, niskiej zabudowy, która do tej
pory jest jedną z najchętniej wybieranych
destynacji przez kupujących mieszkania         
 w Warszawie.   Zakres prac obejmował:  -
wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej -
wymianę instalacji elektrycznej  - wyburzenie
ścian-  montaż sufitu podwieszanego               
 w kuchni - zerwanie podłóg, położenie
podłogi (drewno) - wygładzenie i wyrównanie
ścian  - aranżację architektoniczną- realizację
kuchni  - realizację łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia - prace wykończeniowe.
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09. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Andersa 24

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w spokojnej części
dzielnicy Śródmieście. ul. Andersa słynie        
 z powojennej, niskiej zabudowy, która do tej
pory jest jedną z najchętniej wybieranych
destynacji przez kupujących mieszkania         
 w Warszawie.   Zakres prac obejmował:  -
wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej -
wymianę instalacji elektrycznej  - wyburzenie
ścian -  montaż sufitu podwieszanego
w kuchni - zerwanie podłóg, położenie
podłogi (drewno)- wygładzenie i wyrównanie
ścian - aranżację architektoniczną - realizację
kuchni  - realizację łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia - prace wykończeniowe.
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10. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Złota 61

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w sercu miasta.
Śródmieście -ul. Złota to prestiżowy adres     
 o dużej ekskluzywności. Bezpośrednie
sąsiedztwo Filharmonii jest dodatkowym
atutem tej lokalizacji. To doskonała
propozycja dla ludzi młodych chcących
pozostać w ścisłym Centrum miasta.  Zakres
prac obejmował: - wymianę instalacji wodno -
kanalizacyjnej - wymianę instalacji
elektrycznej - wyburzenie ścian- montaż sufitu
podwieszanego w kuchni- zerwanie podłóg,
położenie podłogi (drewno) - wygładzenie
i wyrównanie ścian  - aranżację
architektoniczną- realizację kuchni - realizację
łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia- prace wykończeniowe.
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11. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Teodorowicza 3

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w sercu warszawskiego
Wilanowa. To doskonała propozycja dla ludzi
młodych. Zakres prac obejmował:  - wymianę
instalacji wodno - kanalizacyjnej - wymianę
instalacji elektrycznej  - wyburzenie ścian
-  montaż sufitu podwieszanego w kuchni -
zerwanie podłóg, położenie podłogi (drewno)
- wygładzenie           i wyrównanie ścian  -
aranżację architektoniczną - realizację
kuchni  - realizację łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia- prace wykończeniowe.
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12. MIESZKANIE
INWESTYCYJNE

WARSZAWA 
ul. Teodorowicza 5

Do inwestycji we flip mieszkaniowy wybrano
topową lokalizację w sercu warszawskiego
Wilanowa. To doskonała propozycja dla ludzi
młodych. Zakres prac obejmował:  - wymianę
instalacji wodno - kanalizacyjnej - wymianę
instalacji elektrycznej  - wyburzenie ścian
-  montaż sufitu podwieszanego w kuchni -
zerwanie podłóg, położenie podłogi (drewno)
- wygładzenie           i wyrównanie ścian  -
aranżację architektoniczną - realizację
kuchni  - realizację łazienki  - wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia- prace wykończeniowe.
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11. FORT 
MOKOTÓW

WARSZAWA 
ul. Racławicka 99

Projekt rewitalizacji budynku usługowego
"Czerwoniak" na terenie Fortu Mokotów         
 w Warszawie.  Prace zawierały- nadzór
budowlany- ścisła współpraca                           
 z konserwatorem zabytków- wymianę
instalacji elektrycznej- montaż oświetlenia-
wymiana instalacji grzewczej- wymianę
instalacji wodno-kanalizacyjnej- remont
poddasza- wykończenie łazienek- wymiana
okien- remont sal bankietowych- budowa
schodów wejściowych wraz z windą dla
niepełnosprawnych- budowa schodów
wewnętrznych z czerwonego
betonuPrzestronna  hala  licząca
270m2  przeznaczona jest na wydarzenia  dla
200 gości. Dzięki znajdującym się                    
 w dachu  świetlikom  oraz  dużym
oknom pomieszczenia pomieszczenie w ciągu
dnia wypełnione jest światłem. Wieczorami
zaś odpowiedni nastrój nada  wnętrzu
montowane na belkach konstrukcyjnych
oświetlenie.  Budynek usytuowany jest na
terenie historycznego Fortu Mokotów. 
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12. CAFE
MOZAIKA

WARSZAWA 
ul. Puławska 53

To jedno z kultowych miejsc warszawskiego
Mokotowa, znane także Warszawiakom           
 z innych dzielnic. Mieliśmy przyjemność
wykonać szeroki zakres prac remontowych
mających za zadanie rewitalizację
obiektu.    Zakres prac obejmował:  – wymianę
instalacji elektrycznej  – zmiana układu
pomieszczeń – wyposażenie kuchni –
wygładzenie i wyrównanie ścian  – aranżację
architektoniczną – realizację kuchni  –
realizację łazienki  – wymianę drzwi,
instalacji oświetlenia
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Skontaktuj się
z nami!

M. (+48) 797 957 076
@: PIOTR@ALMAKER.PL

WWW.ALMAKER.PL

PIOTR KRASNODĘBSKI

NINIEJSZA PREZENTACJA, JAK I WSZELKIE ZAWARTE W NIEJ MATERIAŁY I INFORMACJE, W SZCZEGÓLNOŚCI
 ZESTAWIENIA, ANALIZY I OPRACOWANIA, CO OBEJMUJE TAKŻE ICH FRAGMENTY, STANOWIĄ WŁASNOŚĆ

INTELEKTUALNĄ ALMAKER SP. Z O.O. I PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. 
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. Z 2006, NR 91, POZ. 631 J.T. ZE ZM.), A W ZWIĄZKU 

Z POWYŻSZYM NIE MOGĄ BYĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYKORZYSTYWANE LUB ROZPOWSZECHNIANE BEZ ZGODY
I WIEDZY ALMAKER SP. Z O.O.

M. (+48) 516 868 526
@: M.HOFFMAN@ALMAKER.PL

WWW.ALMAKER.PL

MICHAŁ HOFFMAN
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