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Nowe ciekawe kontrakty w portfolio FB Antczak
FB ANTCZAK (www.antczak.pl) kaliski deweloper i generalny wykonawca obiektów budowlanych,
poszerzył katalog realizowanych inwestycji o kompleksowe wykonawstwo dwóch nowych projektów.
Przedsiębiorstwo wybuduje halę magazynowo - chłodniczą w Jankowie Trzecim koło Kalisza dla
CHAMPINI sp. z o.o., a także kolejny obiekt z kompleksu parafialnego im. błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie. Oprócz właśnie podpisanych kontraktów firma realizuje
obiekty biurowe i przemysłowe w Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu.

Kaliski deweloper zrealizuje dla CHAMPINI sp. z o.o., halę magazynową w Kaliszu. Obiekt będzie służył do
składowania oraz bezpiecznego przechowywania zbiorów owocowych, a także warzyw. Inwestycja jest
istotna z punktu widzenia rozwoju lokalnego biznesu oraz miejscowej przedsiębiorczości. Realizacja tego
typu obiektów wymaga nie tylko doświadczenia, ale także znajomości różnorodnych rozwiązań,
pomagających dostosować budynek do pełnionej funkcji oraz sposobu funkcjonowania. Priorytetem przy
budowie tego typu hal jest zapewnienie możliwości przechowywania, sortowania oraz ekspedycji
produktów, bez uszczerbku na walorach smakowych oraz jakości - komentuje Marcin Antczak,
wiceprezes FB Antczak.
Do katalogu realizowanych inwestycji firmy dołączyło także Centrum Duchowości Kościoła Parafialnego
oraz plebania imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie. Inwestycja
jest ostatnim etapem rozbudowy parafii przy ul.
Kokosowej 12. W pierwszej fazie projektu FB Antczak
zrealizował świątynię usytuowaną na zboczu skarpy,
której budowa była niezwykle wymagająca ze względu na
specyficzne położenie obiektu. Minimalistyczny projekt
Kościoła ma eksponować wyjątkowe otoczenie budynku.
W Centrum Duchowości oraz plebanii przewidziane są:
biblioteka, świetlica, ośrodek multimedialny oraz
pomieszczenia dla przychodni psychoterapeutycznej.
Inwestycja jest częścią kompleksu parafialnego,
realizowanego od 2009 roku. FB Antczak rozpoczęła prace w lipcu, a pierwszy etap budowy ma zostać
sfinalizowany do końca bieżącego roku.
Cały kompleks parafialny musi stanowić spójną oraz funkcjonalną całość. Dotychczas realizowaliśmy
projekty typowo komercyjne ten jednak jest szczególny ze względu na wartość dodaną, jaką jest jego
społeczny wymiar. Plebania została zaprojektowana tak by wpisywała się w koncepcję całego kompleksu
parafialnego i spełniała różnorodne funkcje - dodaje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.
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Poza nowymi kontraktami FB Antczak realizuje liczne inwestycje w systemie generalnego wykonawstwa
na terenie całej Polski. Jedną z nich jest pierwszy zielony biurowiec na warszawskim Żoliborzu - Garden
Plaza o powierzchni 13 tys. mkw. Z kolei we Wrocławiu oraz Kaliszu firma buduje nowoczesne kompleksy
magazynowo - usługowe dla Hamilton Sundstrand, o całkowitej powierzchni użytkowej 16,9 tys. mkw.
Obydwa obiekty zostaną oddane do użytku w 2014 roku. Ponadto FB Antczak niedawno zakończył prace
budowlane nad kompleksem produkcyjnym z zapleczem biurowym i infrastrukturą technicznokomunikacyjną w Kaliszu, realizowanym dla firmy Mayer Tool, światowego lidera przemysłu lotniczego.
***
FB ANTCZAK specjalizuje się w budowie wysokiej jakości mieszkań, obiektów biurowych, obiektów
użyteczności publicznej, a także hal przemysłowo-magazynowych. Firma realizuje liczne inwestycje
mieszkaniowe i budowlane w różnych regionach Polski, m.in. w Kaliszu, Warszawie, Poznaniu oraz
Kielcach. Obecnie FB ANTCZAK zatrudnia ok. 250 wysoko wykwalifikowanych specjalistów branży
budowlanej.
Za swoją działalność deweloper był wielokrotnie doceniany w konkursach branżowych. W 2011 roku
został ponownie nagrodzony przez dziennik Puls Biznesu tytułem Gazeli Biznesu, a w styczniu 2012 roku
został laureatem prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa. Firma zdobyła ponadto m.in. takie nagrody
jak: Platynowe Wiertło, Mister Budownictwa, Złota Kielnia z różą. Posiada także certyfikaty: Solidnej
Firmy, Przedsiębiorstwa Fair Play, Certyfikat Dewelopera. Jest członkiem Polskiego Związku Firm
Deweloperskich.
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