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WAW Studio Janusz Wróbel to autorska pracownia architektoniczna, współtworząca grupę projektową skupiającą 
projektantów z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim jak i zagranicznym.

W swoim dorobku posiadamy zrealizowane projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, biurowego, usługowo-
handlowego, przemysłowego, a także szkolnictwa i służby zdrowia.

Realizacje oraz projekty konkursowe zostały uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Pomimo wieloletniego doświadczenia w pracy unikamy rutyny traktując każdy projekt indywidualnie niezależnie od jego 
wielkości jak i funkcji.

W naszych projektach staramy się  wprowadzać nowatorskie rozwiązania zarówno w zakresie formy, funkcji jak i rozwiązań 
technicznych. Poszukujemy rozwiązań będących w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poszanowania energii 
oraz otaczającego nas środowiska.

Nie boimy się nowych wyzwań uznając je za kolejną fazę w naszym rozwoju zawodowym.

W swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę projektową, zapewniając inwestorom najwyższą staranność i 
profesjonalizm zawodowy na każdym etapie prac projektowych.

 W ramach  swojej działalności oferujemy:

- studia i analizy możliwości dla konkretnych 
  lokalizacji i założeń programowych inwestycji
- projekty koncepcyjne i materiały niezbędne do
  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
- projekty budowlane 
- projekty przetargowe
- projekty wykonawcze
- projekty wnętrz
- nadzory autorskie

Posiadamy wykwalifi kowany zespół architektów, jak również współpracujemy ze sprawdzonymi konsultantami, 
rzeczoznawcami oraz projektantami z zakresu instalacji, konstrukcji i technologii, dzięki czemu możemy podjąć się 
praktycznie każdego wyzwania projektowego.



Janusz Wróbel pracę zawodową rozpoczął w 1989 roku od praktyki w londyńskim biurze architektonicznym PCKO.

Od 1990 do 1996 roku pracował w warszawskiej pracowni JEMS Architekci, gdzie w 1994 roku uzyskał uprawnienia 
projektowe.

Pomiędzy 1996 i 2003 rokiem był zatrudniony na stanowisku senior architekta w polskim oddziale międzynarodowej 
fi rmy Denton Corker Marshall.

W 2003 roku został współwłaścicielem pracowni CA Denton Corker Marshall, która w 2006 roku zmieniła nazwę na 
Artchitecture; pod koniec 2008 roku zakończył współpracę w ramach pracowni Artchitecture.

W 2009 roku rozpoczął nową działalność tworząc grupę projektową WAW ARCHITEKCI. 

Od 2016 roku włącza do swojej działaność projektowanie grafi czne tworząc nową grupę WAW STUDIO.

W trakcie pracy zawodowej uzyskał między innymi następujące nagrody i wyróżnienia:

- konkurs "Życie w Architekturze" budynek mieszkalny przy ul. Malczewskiego w Warszawie (w ramach JEMS Architekci) w 1993 r. - nominacja

- konkurs "Życie w Architekturze" zespół budynków mieszkalnych przy ul. Hozjusz w Warszawie (w ramach JEMS Architekci) w 1998 r. - I nagroda

- konkurs  "Życie w Architekturze" budynek Centrum BMW w Warszawie (w ramach JEMS Architekci) w 1998 r. - nominacja

- konkurs  "Życie w Architekturze" budynek mieszkalny przy ul. Strąkowej w Warszawie (w ramach JEMS Architekci) w 1999 r. - nominacja

- konkurs na mały ładny dom w 2000 r. - I nagroda

- nagroda Prezydenta Miasta Katowic “Architektura roku 2001”  za budynek biurowy Centrum Banku Śląskiego w Katowicach 
(w ramach DCM sp. z o.o.) 

- konkurs na dom dostępny w 2003 r. - grupa fi nałowa

- konkurs na Inkubator Warszawskiego Parku Technologicznego w 2007 r.  (w ramach Artchitecture sp. z o.o.) - II nagroda 
  oraz 
  w 2009 roku wyróżnienie przez członków honorowych w 2 cyklu 20+10+X  World Architecture Community Awards

- grupa fi nałowa Trimo Architectural Awards 2007 dla projektu Fabryki ostrzy i maszynek do golenia Gillette w Łodzi 
  (w ramach Artchitecture sp. z o.o.)

- nagroda CEPIF 2008 r. dla budynku IBC w Warszawie  (w ramach Artchitecture sp. z o.o.)

- I nagroda w konkursie grafi cznym "Create Your Paradise"  w 2009 r.

- nagroda równorzędna w konkursie na nowe biuro sprzedaży mieszkań dla Dom Development (współpraca G. Rendzner) - 2010 r.

- konkurs na przebudowę Placu Wileńskiego w Drezdenku w 2016 r. - wyróżnienie honorowe
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A R C H I T E K T U R A 
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PROJEKTY  I  BIURA

Biurowiec    “Moniuszki 1A”
Lokalizacja:  Warszawa-Śródmieście
  ul. Moniuszki 1a
Inwestor:      Evora Investments
Projekt we współpracy z MIT Architekci i G.Rendznerem: 2012-2014r.
Powierzchnia całkowita: ok. 9000 m2

Opis inwestycji:
Przedmiotem opracowania projektowego była przebudowa wnętrz części nadziemnej
budynku biurowego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A, w celu
podwyższenia standardu budynku oraz uzyskania elastycznej pod kątem przyszłego
najemcy powierzchni najmu. W ramach prac projektowych stworzono układ otwartych 
kondygnacji biurowych typu open-space, oraz zaprojektowano nowe przestrzenie 
wspólne: recepcję, hole windowe i zespoły sanitarne. W projekcie przewidziano 
możliwość adaptacji kondygnacji dla jednego lub dwóch najemców. Dzięki spełnieniu 
rygorystycznych wymagań stawianych architekturze zrównoważonego rozwoju, 
budynek uzyskał certyfi kat BREEAM z oceną Very Good dla projektowanej  
przebudowy

Zespół trzech budynków biurowych
Lokalizacja:  Warszawa Mokotów
Inwestor: Instytucjonalny
Projekt:   2015r.
Powierzchnia całkowita: ok. 33000 m2

Opis inwestycji:
Zespoł biurowy na Mokotowie to projekt studialny grupy trzech niezalężnych 
budynków biurowych połączonych w parterze częścią wspólną, przeznaczoną dla 
funkcji usługowych, obsługujących biurowce. 
W założeniach projektowych przyjęto za podstawę możliwość uzyskania jak 
największej ilości powierzchni biurowej przeznaczonej do wynajmu z jednoczesną 
możliwością etapowania inwestycji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Dzięki zastosowaniu racjonalnego modułu funkcjonalnego opartego na siatce 8,1m 
x 8,1m, uzyskano wyjątkowo elastyczną i rentowną powierzchnię projektowanej 
zabudowy, pozwalającą na szybką komercjalizację obiektu. Koncepcja zespołu 
biurowego zakładałą stworzenie powierzchni biurowej kalsy B Plus.
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PROJEKTY  I  BIURA

Biurowiec    “Jana Kazimierza 12”
Lokalizacja:  Warszawa-Wola
  ul.Jana Kazimierza 12-14
Inwestor:      Mandy Investments
Projekt w ramach współpracy z Artchitecture Sp. z o.o.: 2006-2008r.
Powierzchnia całkowita: ok. 34000 m2

Opis inwestycji:
Projekt wysokiej klasy zespołu biurowego, powstał w wyniku adaptacji i rozbudowy 
istniejącego budynku magazynowego oraz dobudowy nowego sześcio-
kondygnacyjnego obiektu, usytuowanego wzdłuż ul.Jana Kazimierza. Obie części 
połączone zostały przeszklonym atrium pełniącym funkcję holu recepcyjnego i części 
usługowej. 
Usytuowane pod nowoprojektowaną częścią trzy kondygnacje podziemne łączą w 
sobie funkcję parkingowe i techniczne dla całego zespołu. Rysunek elewacji wykonanej 
z paneli pełnych i przeszklonych nawiązuje do rysunku drzew zlokalizowanych wokół 
budynku.

Biurowiec  “International Business Center I i II”
Lokalizacja:  Warszawa ul.Polna róg 
  Al. Armii Wojska Polskiego
Inwestor: GECapital Golub
Projekt w ramach współpracy z DCM i Artchitecture Sp. z o.o.: 2001-2007r.
Powierzchnia całkowita: ok. 58000 m2

Opis inwestycji:
Zespołu biurowy International Business Center zaprojektowany został jako najwyższej 
klasy obiekt biurowy z przeznaczeniem pod wynajem. Na kondygnacjach podziemnych 
zlokalizowano parking oraz pomieszczenia techniczne, a na poziomie parteru 
ogólnodostępne powierzchnie usługowe.  Zaoferowane w obiekcie rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne, jak również bogata infrastruktura techniczna przyczyniły 
się do przyznania budynkowi nagrody w ramach  największej w Europie środkowo-
wschodniej imprezy branży nieruchomości i inwestycji CEPIF.

render B.Trzeciak
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PROJEKTY  I  BIURA

Biurowiec    “Philip Morris Polska”
Lokalizacja:  Kraków                 
                     ul.Jana Pawła II  196
Inwestor:      Philip Morris Polska
Projekt w ramach współpracy z DCM Sp. z o.o.: 2001-2003r.
Powierzchnia całkowita: ok. 27000 m2

Opis inwestycji:
Centrum administracyjne Philip Morris Polska powstało z adaptacji 
istniejącego  pięciokondygnacyjnego budynku fabrycznego, jako ostatni etap 
prac modernizacyjnych przeprowadzonych w fabryce tytoniowej w Krakowie. 
Głównym założeniem Inwestora było stworzenie centralnego wejścia na teren 
fabryki kontrolującego zarówno ruch pracowników jak i gości. Oprócz adaptacji 
istniejącego budynku na cele biurowe, centrum konferencyjne, restaurację, 
kawiarnię, oraz zaplecze socjalne dla wszystkich pracowników fabryki, 
zaprojektowano nowy obiekt recepcyjny oraz punkt kontrolny dla pieszych. 

Biurowiec  “Centrali Banku Śląskiego”
Lokalizacja: Katowice 
  ul. Sokolska 34
Inwestor:      ING Real Estate, 
  Centrum Bank Śląski
Projekt w ramach współpracy z DCM Sp. z o.o.: 1998-2000r.
Powierzchnia całkowita: ok. 28000 m2

Opis inwestycji:
Centrala Banku Śląskiego jest przykładem budynku biurowego przeznaczonego 
dla klienta korporacyjnego. Zgodnie z wymogami Klienta zaprojektowane zostały 
wysokiej klasy przestrzenie biurowe dedykowane specjalnie pracownikom 
i zarządowi banku jak również przestrzenie dostępne dla osób z zewnątrz w 
postaci przeszklonego atrium, audytorium, kawiarni czy oddziału detalicznego 
banku.
Nowa fi lozofi a przestrzeni centrali bankowej jak i wyraz formalny budynku została 
uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Katowic “Architektura Roku 2001”

foto M.Glinicki
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PROJEKTY  I  OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Konkurs na nową koncepcję Biura sprzedaży mieszkań
Lokalizacja:  Inwestycje Dom Development
Organizator: Dom Development
Projekt we współpracy z G.Rendznerem 
w ramach grupy WAW Architekci:   2009r.
Powierzchnia użytkowa: 60m2 i 150m2

Opis inwestycji:
Projekt nowego pawilonu sprzedaży mieszkań w wersji 60m2 i 150m2 opracowany 
został w ramach zamkniętego konkursu zorganizowanego przez fi rmę Dom 
Development. Koncepcja prostej geometrycznej formy o zdecydowanej kolorystyce 
głębokiego burgundu, w założeniach projektowych odpowiada na  postawione przez 
Inwestora zadanie stworzenia obiektu mającego być wizytówką dewelopera. Zgodnie 
z wymogiem konkursu obiekt zaprojektowano jako powtarzalny z możliwością łatwego 
montażu i demontażu na terenie nowych inwestycji Dom Development.

Koncepcja uhonorowana została jedną z dwóch równorzędnych nagród przyznanych 
przez jury konkursowe.

Koncepcja Scenografi i oraz identyfi kacji wizualnej sceny alternatywnej 
związanej z przejęciem Prezydencji w Unii Europejskiej przez Polskę
Lokalizacja: Warszawa
  ul. Elektryczna 2A
Organizator: Stowarzyszenie Artanimacje
Projekt we współpracy z G.Rendznerem 
w ramach grupy WAW Architekci:  2010r.

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny elementów scenografi cznych dla sceny alternatywnej 
zlokalizowanej na terenie dawnej elektrociepłowni “Powiśle”, zakładał 
stworzenie oprawy scenografi cznej stanowiącej neutralne tło oraz dopełnienie 
dla kreacji muzycznych oraz wizualnych. Zaproponowane rozwiązania prze-
strzenne z wykorzystaniem modułów konstrukcyjno-funkcjonalnych wykonanych 
z europalet oraz płyt osb, zapewniają szybki montaż oraz demontaż 
instalacji, oraz realizację inwestycji w ramach ograniczonego budżetu.
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PROJEKTY  I  BUDYNKI MIESZKALNE

Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku jednorodzinnego zlokalizowanego 
w dzielnicy Wilanów przy ulicy Sielanki
Lokalizacja: Warszawa
  ul. Sielanki
Inwestor: Prywatny
Projekt we współpracy z G.Rendznerem
w ramach grupy WAW Architekci:  2011r.
Powierzchnia całkowita: ok. 365m2

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest remont, przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z uwarunkowaniami obowiązującego na 
terenie inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Wilanowa Wschodniego Niskiego. Projekt przewiduje oprócz remontu dachu, 
ścian zewnętrznych i fundamentów oraz przebudowy wnętrz istniejącego budynku, 
dobudowę do niego od strony południowej i północnej nowej kubatury stanowiącej 
rozbudowę, mającą na celu powiększenie istniejącej powierzchni mieszkalnej.

Projekt domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Lokalizacja: Warszawa
  ul. Potażowa
Inwestor: Prywatny
Projekt:  2000r.
Powierzchnia całkowita: ok. 244m2

Opis inwestycji:
Projekt budynku jednorodzinnego w zbudowie bliźniaczej, zakładał uzyskanie 
maksymalnie efektywnego pod względem funkcjonalnym oraz nowoczesnego w formie 
budynku mieszkalnego usytuowanego na niewielkiej działce o powierzchni 300m2.
Budynek w formie prostopadłościennej bryły podzielony został na trzy strefy: strefę 
ogólnodostępną na parterze (hol wejściowy, salon, jadalnia, kuchnia ze spiżarką oraz 
toaleta dla gości), strefy prywatnej rodziców na antresoli (sypialnia, łazienka i gabinet) 
oraz strefy dzieci na piętrze skłądającej się z: trzech sypialni, łazienki i garderoby. 
Niewielka powierzchnia zabudowy domu pozwoliła na uzyskanie efektywnie dużej 
powierzchni ogrodu połączonego ze strefą dzienną parteru tarasem zewnętrznym. 
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PROJEKTY  I  BUDYNKI MIESZKALNO-USŁUGOWE

Projekt koncepcyjny energooszczędnego obiektu wielofunkcyjnego
Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Prywatny
Projekt:  2016r.
Powierzchnia całkowita: ok. 12m2

Opis inwestycji:
Projekt energooszczędnego obiektu wielofunkcyjnego jest przykładem projektu 
studialnego. Głównym założeniem projektu było stworzenie niewielkiego obiektu, 
pełniącego funkcję małej pracowni "samotni", całkowicie autonomicznego w zakresie 
mediów zewnętrznych. Zaprojektowany obiekt, dzieki wykorzystaniu elementów 
architektury "pasywnej" (panele fotowoltaiczne, żaluzje, izolacja termiczna) wraz z 
możliwością jego rotacji (poprzez posadowieniu na obrotowej platformie z łożyskiem 
wieńcowym), pozwala w pełni uniezależnić obiekt od zewnętrznych żródeł energii. 
Dodatkowo prosta geometryczna forma zakłada możliwość instalacji obiektu w 
zróżnicowanym krajobrazie i regionie.



 e-mail: info@wawstudio.pl                                                       www.wawstudio.pl                                tel. 606 180 182 

U R B A N I S T Y K A
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY MIESZKALNE I USŁUGOWE

Zespół 4 Budynków Mieszkalnych Jednorodzinnych Wolnostojacych 
Lokalizacja:  Warszawa Wawer
Inwestor:      Sven Investment
Projekt:   2017-2018r.
Powierzchnia całkowita:      ok. 1900 m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy 
Warszawa-Wawer przygotowany został w oparciu o wymogi decyzji o warunkach 
zabudowy oraz wytyczne Inwestora. Na działce o powierzchni ok. 2632m2 
zaprojektowany został zespół 4 budynków wolnostojących z 8 lokalami mieszkalnymi. 
Wielkość terenu inwestycji i wymogi decyzji o WZ ściśle określające linie zabudowy, 
powierzchnię biologicznie czynną, intensywność i typ zabudowy, jej wysokość oraz 
szerokość frontów, wpłynęły na przyjęty układ urbanistyczny. Wymogi decyzji o 
WZ oraz oczekiwania Inwestora zdeterminowały formę projektowanych budynków.  
Zgodnie z zaleceniami Inwestora uzyskano optymalną powierzchnię użytkową z 
możliwością wariantowego jej aranżowania. W projekcie zaproponowane zostały 
rozwiązania mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla przyszłych 
mieszkańców osiedla. 
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY MIESZKALNE I USŁUGOWE

Zespół 4 Budynków Mieszkalnych Jednorodzinnych w Zabudowie Szeregowej 
Lokalizacja:  Warszawa Wawer
Inwestor:      Olaf Investment
Projekt:   2017-2018r.
Powierzchnia całkowita:      ok. 870 m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy 
Warszawa-Wawer przygotowany został w oparciu o wymogi otrzymanej decyzji o 
warunkach zabudowy oraz wytyczne Inwestora. Na działce o powierzchni ok. 1068m2 
zaprojektowany został zespół 4 budynków w zabudowie szeregowej z 4 lokalami 
mieszkalnymi. Kształt terenu inwestycji i wymogi decyzji o WZ ściśle określające 
linie zabudowy, powierzchnie biologicznie czynną, intensywność i typ zabudowy, 
jej wysokość oraz szerokość frontów, zdeterminowały przyjęte rozwiazania 
architektoniczno-urbanistyczne. Pomimo ograniczeń  i uwarunkowań programowo-
przestrzennych zaprojektowano kameralny zespół zabudowy o cechach architektury 
współczesnej. Zgodnie z zaleceniami Inwestora uzyskano optymalną powierzchnię 
użytkową z możliwością wariantowego jej aranżowania.

Zespół 24 Budynków Mieszkalnych Jednorodzinnych w Zabudowie Szeregowej 
Lokalizacja:  Warszawa Wawer
Inwestor:      Ingolf Investment
Projekt:   2016r.
Powierzchnia całkowita:      ok. 9270 m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy 
Warszawa-Wawer przygotowany został w oparciu o wymogi istniejącej decyzji o 
warunkach zabudowy oraz wytyczne Inwestora. Na działce o powierzchni ok. 1,1 ha 
zaprojektowany został zespół 24 budynków w zabudowie szeregowej z 36 lokalami 
mieszkalnymi. Kształt terenu inwestycji i wymogi decyzji o WZ ściśle określające linie 
zabudowy, intensywność i typ zabudowy, oraz szerokość frontów, zdeterminowały 
przyjęty układ urbanistyczny zespołu. Wymóg decyzji o WZ nakazujący stosowanie 
dachów spadzistych zdeterminował formę projektowanych budynków. Pomimo 
ograniczeń  i uwarunkowań programowych zaprojektowany został zespół zabudowy 
o cechach architektury współczesnej. Zgodnie z zaleceniami Inwestora uzyskano 
optymalną powierzchnię użytkową z możliwością wariantowego jej aranżowania.
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY MIESZKALNE I USŁUGOWE

Zespół mieszkalno-usługowy 
Lokalizacja:  Bielany Wrocławskie
Inwestor:      ATM Grupa S.A.
Projekt we współpracy z G.Kostyłą i G.Rendznerem: 2013r.
Powierzchnia całkowita:      ok. 15000 m2

Opis inwestycji:
Projekt Zespołu mieszkaniowo-usługowego w Bielanach Wrocławskich jest 
przykładem studialnego projektu urbanistyczno-architektonicznego wykonanego w 
ramach konkursu na opracowanie nowego osiedla mieszkaniowego, zorganizowanego 
przez FIRMĘ ATM GRUPA  S.A.. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi głównym 
zamierzeniem projektowym było stworzenie koncepcji uwzględniającej rozwiązania 
najlepsze pod względem funkcjonalnym, kompozycyjnym, eksploatacyjnym i 
urbanistycznym z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Inwestora, oraz 
wymogów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rewitalizacja placu miejskiego
Lokalizacja: Drezdenko
Inwestor: Urząd Miasta Drezdenka
Projekt :  2016r.
Powierzchnia opracowania: ok. 3700m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku przygotowany 
został w ramach zorganizowanego przez Urząd Miasta Drezdenka konkursu 
architektonicznego. W oparciu o zalecenia organizatora przyjęte zostały następujące 
założenia projektowe: odtworzenie historycznego układ placu miejskiego, stworzenie 
formy pomnikowej nawiązującej do historycznych tradycji miejsca, rozdzielenie funkcji 
pomocniczo-komunikacyjnych od strefy placu miejskiego przeznaczonego głównie 
dla ruchu pieszego, stworzenie placu miejskiego w opozycji do istniejącego placu 
zielonego Starego Rynku i placów parkowych na zamknięciach osi kompozycyjnej 
miasta, uatrakcyjnienie przestrzeni placu poprzez nowe formy mebli miejskich, 
oświetlenia oraz fontanny, stworzenie przestrzeni placu miejskiego dla realizacji 
różnorakich aktywności miejskich.

Koncepcja uhonorowana została przez jury konkursowe wyróżnieniem honorowym.
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY MIESZKALNE I USŁUGOWE

Zespół mieszkalno-usługowy 
Lokalizacja:  Goleniów 
Inwestor:      U.M. Goleniowa
Projekt we współpracy z G.Rendznerem, I.Rendzner i M.Subdą: 2009r.
Powierzchnia całkowita:      ok. 43000 m2

Opis inwestycji:
Zespół mieszkalno-usługowy w Goleniowie jest przykładem studialnego projektu urba- 
nistyczno-architektonicznego wykonanego w ramach konkursu na zagospodarowanie 
terenów wzdłuż nabrzeża rzeki Iny, zorganizowanego przez Urząd Miasta Goleniowa. 
Zgodnie z  wytycznymi konkursowymi głównym zamierzeniem projektowym było 
uporządkowanie zdegradowanych terenów miejskich oraz stworzenie nowego 
centrum miasta mającego za zadanie integrację lokalnej społeczność. W projekcie 
zaproponowano rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne wzbogacające istniejącą 
infrastrukturę oraz odpowiadające skali miasta.

Zespół zabudowy jednorodzinnej.
Lokalizacja: Solec pod Warszawą
Inwestor: WAN S.A.
Projekt we współpracy z L.Jędruszczakiem: 2009r.
Powierzchnia użytkowa: ok. 28000m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny zabudowy jednorodzinnej w Solcu pod Warszawą przygotowany 
został w oparciu o wymogi istniejącego planu miejscowego oraz wytyczne Inwestora. 
Na działce o powierzchni ok. 10 ha zaprojektowane zostało osiedle składające 
się z ok. 170 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej oraz 
wolnostojącej. Wymogi planu miejscowego ściśle określające intensywność zabudowy 
oraz powierzchnie biologicznie czynne, wpłynęły na przyjęty układ urbanistyczny 
osiedla. Wymóg planu nakazujący stosowanie dachów spadzistych zdeterminował 
formę projektowanej zabudowy. Pomimo ograniczeń w projekcie zaproponowane 
zostały rozwiązania zarówno architektoniczne jak i przestrzenne mające za zadanie 
stworzenie przyjaznego środowiska dla przyszłych mieszkańców osiedla. 
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY MIESZKALNE I USŁUGOWE

Zespół mieszkalno-usługowy “Mera V”
Lokalizacja:  Warszawa-Falenica  
  ul. Bysławska róg Poezji
Inwestor: Mark Property
Projekt w ramach współpracy z Artchitecture Sp. z o.o.: 2008r.
Powierzchnia całkowita: ok. 40000 m2

Opis inwestycji:
Zespół mieszkalno-usługowy “Mera V”  stanowi kolejny etap w przekształceniach 
terenu pofabrycznego Mera zlokalizowanego w Warszawskiej dzielnicy Falenica. 
Zgodnie z  zamierzeniami Klienta projekt składał się z części mieszkalnej o pow. 
ok. 28000m2 oraz usługowo-handlowo-biurowej o łącznej pow. ok. 12000m2. 
Głównym zamierzeniem projektowym było stworzenie centrum  integrującego lokalną 
społeczność. Ze względu na wielkość Falenicy i typowo podmiejski charakter jej 
zabudowy, w projekcie zaproponowano formę rynku miejskiego o skali i wielkości 
odpowiadającej dzielnicy. 

“Łódź Expark Centrum”
Lokalizacja: Łódź
  ul. Piłsudskiego
Inwestor: Exbud S.A.
Projekt w ramach współpracy z  DCM Sp. z o.o.: 1999r.
Powierzchnia całkowita: ok. 75000m2

Opis inwestycji:
Łódź Expark Centrum jest przykładem studialnego projektu urbanistyczno-
architekto-nicznego, dużego zespołu usługowego, zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrum Łodzi przy ul.Piłsudskiego na działce o pow. ok. 34500m2. 
Zgodnie z założeniami inwestora fi rmy Exbud S.A. kompleks składał się z zespołu 
biurowego klasy “A” i “B”, centrum handlowo-usługowego ze sklepami, gastronomią 
i usługami oraz obiektu hotelowego z zapleczem rekreacyjnym, gastronomicznym i 
konferencyjnym. 
Przyjęte rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne miały za zadanie wzbogacenie 
centrum Łodzi o wysokiej klasy powierzchnie usługowe i biurowe oraz stworzenie 
atrakcyjnych terenów publicznych przyjaznych mieszkańcom.
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PROJEKTY  I  ZESPOŁY PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE

Fabryka  “Gillette Polska”
Lokalizacja:  Łódź
  ul. Nowy Józefów 70
Inwestor: Gillette
Projekt w ramach współpracy z CA DCM Sp. z o.o.: 2003-2005r.
Powierzchnia całkowita: ok. 95000 m2

Opis inwestycji:
Zespół fabryki Gillette w Łodzi składający się z trzech podstawowych części: hali 
produkcji, hali pakowania i magazynu, powstał na terenie Łódzkie Strefy Ekonomicznej 
i posiada łączną powierzchnię wynoszącą ok. 95000m2. Poszczególne hale 
posiadają niezależne części biurowe oraz zaplecza  socjalne dla pracujących w 
nich osób. Główny budynek recepcyjny w sąsiedztwie hali produkcji mający formę 
przeszklonego bloku mieści w sobie centrum szkoleniowo-konferencyjne, restaurację, 
oraz przychodnię medyczną. Istotnym elementem plastycznym elewacji hall są 
pasmowe okna z przeszkleniami utrzymanymi w niebieskiej kolorystyce Gillette

“Logistic City - Piotrków Distribution Centre”
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
  ul. Tylna
Inwestor: Emerson Sp. z o.o.
Projekt w ramach współpracy z CA DCM Sp. z o.o.: 2004r.
Powierzchnia całkowita: ok. 370000m2

Opis inwestycji:
Logistic City-Piotrków Distribution Centre jest przykładem projektu dużego 
centrum magazynowo-dystrybucyjnego zlokalizowanego na obrzeżach Piotrkowa 
Trybunalskiego na działce o pow. ok. 90ha w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 8. 
Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie prostego i przejrzystego 
układu urbanistycznego sprzyjającego etapowaniu inwestycji jak również łatwej 
identyfi kacji zespołu w istniejącym otoczeniu. 
Przyjęte rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne miały za zadanie stworzenie 
kompleksu, który w zależności od uwarunkowań rynkowych, mógł być modyfi kowany 
bez konieczności rezygnacji z pierwotnych założeń.

foto M.Glinicki

render Esteban Studio
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W N Ę T R Z A
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PROJEKTY  I  WNĘTRZA  BIUROWE

Hole recepcyjne budynku biurowego "Brama Zachodnia"
Lokalizacja: Warszawa
  al. Jerozolimskie
Inwestor: Coninvest
Projekt we współpracy z G.Kostyłą i G.Rendznerem: 2014r.
Powierzchnia całkowita: ok. 60 i 170m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny dwóch recepcji w budynku biurowym "Brama Zachodnia" zakładał 
odświerzenie oraz unowocześnienie wyglądu istniejących holi recepcyjnych. 
Głównym zamierzeniem projektowym było stworzenie czytelnej koncepcji 
architektonicznej, przy użyciu niewielkiej ilości środków. Pomimo ograniczonego 
budżetu inwestycyjnego zaproponowane zostały rozwiązania projektowe pozwalające 
na uzyskanie klarownego oraz wspólczesnego wyrazu przestrzeni wejściowej 
budynku. W projekcie oprócz rozwiązań w zakresie materiałowo-instalacyjnym 
przewidziano dobór wyposażenia meblarskiego.

Hol recepcyjny budynku biurowego Warszawskiego Holding Nieruchomości S.A.
Lokalizacja:  Warszawa 
  ul. Rejtana 17 
Inwestor: Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
Projekt we współpracy z G.Kostyłą i G.Rendznerem: 2014r.
Powierzchnia całkowita: ok. 60 m2

Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny przebudowy holu recepcyjnego w budynku biurowym 
Warszawskiego Holdginu Nieruchomości S.A. opracowany został w ramach 
zamknietego konkursu zorganizowanego przez Inwestora.
Zgodnie z oczekiwaniami Klienta głównym zamierzeniem projektowym było stworzenie 
nowoczesnego i prestiżowego wnętrza recepcyjnego.
Niewielkie rozmiary recepcji w budynku przy Rejtana 17 sprzyjają tworzeniu wnętrza 
o minimalistycznym charakterze.
Dla osiągnięcia powyższego efektu oraz uporządkowania istniejącej przestrzeni 
przyjęto w projekcie zastosowanie prostych i zdecydowanych kolorystycznie oraz 
materiałowo elementów.
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PROJEKTY  I  WNĘTRZA  USŁUGOWE

Sklep sieci Sportil  w C.H. “Wola Park”, C.H.”Bielawy”, C.H. “Galaxy”
Lokalizacja: Warszawa,
  Toruń,
  Szczecin
Inwestor: Sportil Polska Sp. z o.o.
Projekt w ramach współpracy z DCM Sp. z o.o.: 2002-2003r.
Powierzchnia całkowita: od 139 do 164m2

Opis inwestycji:
W ramach współpracy z hiszpańską fi rmą Sportil zajmującą się sprzedażą odzieży 
i obuwia sportowego został opracowany typowy projekt wnętrz na bazie którego 
powstały sklepy w Warszawie, Toruniu i Szczecinie. 
Głównym zadaniem projektowym było stworzenie czytelnej koncepcji architekto-
nicznej, mogącej w sposób jednoznaczny promować wizerunku nowej sieci sklepów 
sportowych na rynku polskim. Każdy z projektów zawierał rozwiązania w zakresie 
materiałowo-instalacyjnym oraz meblarskim.

Szkoła Językowa “English School”
Lokalizacja:  Warszawa 
  ul. Warszawska 58C
  Galeria “GAWRA”
Inwestor: English School
Projekt:  2007r.
Powierzchnia całkowita: ok. 60 m2

Opis inwestycji:
Szkoła językowa English School w Galerii handlowej “Gawra” w Ursusie to w 
zamierzeniu Inwestora pierwsza placówka tworzącej się nowej sieci szkół językowych. 
Głównym zadaniem projektowym było stworzenie projektu wzorcowego mogącego 
stać się podstawą do tworzenia kolejnych oddziałów sieci, pozwalającego na łatwe jego 
przystosowanie niezależnie od wielkości i konfi guracji pomieszczeń podlegających 
adaptacji.
Dominujący w projekcie kolor pomarańczowy wraz z prostymi zabiegami plastycznymi 
podkreślają dynamizm i nowoczesność szkoły. Oprócz wzorcowego projektu 
przygotowany został projekt logotypu nowej sieci, ściśle powiązany z architekturą 
wnętrz.  
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PROJEKTY  I  WNĘTRZA  MIESZKALNE

Apartament 130m2
Lokalizacja: Warszawa
  ul.Ateńska
Inwestor: Prywatny
Projekt we współpracy z G.Rendznerem i I.Rendzner 
w ramach grupy WAW Architekci: 2010r.
Powierzchnia całkowita: ok.130m2

Opis inwestycji:
Głównym założeniem projektowym przyjętym w trakcie opracowywania projektu 
wnętrz, było podniesienie komfortu użytkowania nowej przestrzeni mieszkalnej 
poprzez powiększenie powierzchni lokalu mieszkalnego w wyniku scalenia dwóch 
sąsiadujących ze sobą mieszkań, oraz wzbogacenie nowego mieszkania o dodatkowe 
funkcje pomocnicze, nieistniejące w obecnych lokalach, jak również klarowne 
rozdzielenie przestrzeni mieszkalnej na strefę dzienną i nocną. 

Mieszkanie 75m2
Lokalizacja: Warszawa osiedle "Marina Mokotów"
  ul.Przejazd
Inwestor: Prywatny
Projekt:   2006r.
Powierzchnia całkowita: ok.75m2

Opis inwestycji:
Głównym założeniem przyjętym w trakcie przygotowywania projektu wnętrz, 
było uzyskanie jak najbardziej elastycznej i komfortowej powierzchni mieszkalnej 
przeznaczonej pod wynajem. Zastosowane rozwiązania materiałowe oraz 
wyposażenie cechuje wysoka jakość i długa żywotność. Przestrzeń mieszkalna 
podzielona została na dwie strefy: strefę dzienną (salon połączony z kuchnią i jadalnią) 
i nocną (dwie sypialnie wraz z łazienką i pralnią). Na połączeniu strefę zlokalizowana 
jest strefa wejścia z garderobą oraz toaletą dla gości.
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KONTAKT

JANUSZ WRÓBEL  I  ARCHITEKT

TELEFON     + 48 606 18 01 82

E-MAIL     jwrobel @ wawstudio . pl

02-496 WARSZAWA ul. WARSZAWSKA 58C lok. 59


