Firma Budowlana
Marek Antczak
PL 62-800 Kalisz
ul. Hanki Sawickiej 2B
tel./f ax +48 62 764 05 69
ul. Metalowców 13-19
tel. +48 62 764 90 15
f ax +48 62 764 97 67
NIP: 618-000-56-10
REGON: 250526197

www.antczak.pl
antczak@antczak.pl

FB Antczak wybuduje Galerię Królewską w Sandomierzu
FB Antczak kaliski deweloper i generalny wykonawca podpisał kontrakt na realizację nowej
galerii handlowej w Sandomierzu. Nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 14 600 m kw.
powstanie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Słowackiego. Prace budowlane rozpoczną się
w I kwartale 2015 roku, a zakończą w analogicznym okresie 2016 roku.
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Galeria Królewska będzie największym i najnowocześniejszym centrum handlowym w mieście. Łączna
powierzchnia najmu wyniesie blisko 5670 m kw. Zgodnie z projektem przygotowanym przez biuro MWM
Architekci sklepy i lokale usługowe będą zlokalizowane na dwóch poziomach. Na dachu galerii
powstanie natomiast parking ze 155 miejscami postojowymi, stacją kontroli pojazdów oraz myjnią
bezdotykową. Na uwagę zasługuje również sam projekt inwestycji, która kształtem przypominać będzie
statek oceaniczny.
Będzie to kolejna kompleksowa realizacja w portfolio FB ANTCZAK. Firma ma bogate doświadczenie w
budowie różnorodnych obiektów przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej Przedsiębiorstwo
odpowiadało m.in. za realizację hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej czy pierwszego zielonego biurowca
na warszawskim Żoliborzu – Garden Plaza. Wspierało też inwestycję Galerii Amber w Kaliszu, gdzie
dostarczało wysokiej jakości beton towarowy. W tej chwili firma realizuje m.in. budynek handlowo –

biurowy dla Perfect Clean sp. z o.o oraz szereg inwestycji deweloperskich, zarówno pod szyldem
własnym, jak i w systemie generalnego wykonawstwa.
Realizacja budowy Galerii Królewskiej stanowi wyraźny sygnał, że rynek budowalny docenia nas, jako
generalnego wykonawcę. Inwestorom zależy na rzetelności, terminowości oraz profesjonalizmie firm,
z którymi współpracują, a to są nasze mocne strony. Mamy na swoim koncie szereg obiektów o
podobnej skali jak inwestycja w Sandomierzu. Jako przedsiębiorstwo od lat obecne na rynku dążymy
jednak do tego, aby wachlarz naszych realizacji stale się powiększał. Dzięki temu zyskujemy nowe
doświadczenia i możemy się rozwijać – zapewnił Marcin Antczak, Wiceprezes FB Antczak.
***
FB ANTCZAK specjalizuje się w budowie wysokiej jakości obiektów biurowych, użyteczności publicznej, domów i
mieszkań, a także hal przemysłowo-magazynowych. Firma od ponad 30 lat realizuje liczne inwestycje w różnych
regionach Polski. Za swoją działalność firma FB Antczak była wielokrotnie doceniana w konkursa ch branżowych.
W 2011 roku została ponownie nagrodzona przez dziennik Puls Biznesu tytułem Gazeli Biznesu, a w styczniu 2012
roku została laureatem prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa. Firma posiada także certyfikaty: Wiarygodności
Biznesowej, Solidnej Firmy, Przedsiębiorstwa Fair Play oraz Certyfikat Dewelopera. Jest członkiem Polskiego
Związku Firm Deweloperskich.
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