
Lista wykonanych obiektów wykonanych przez firmę KAMIEN|ARz:

1 . Budynek mieszkaniowo.biurowy Juvenes Warszawa, A|. Jerozo|imskie 133 fasada, posadzki Wewnętrzne,
okładzinV ścian

2. Budyne( hand|owo-biurowy Wrocław, u|. Kiełbaśnicza fasada + roboty wewnętrzne
3. Budynek biurowy Hektor Warszawa u|. Gdańska 27I32 fasada z piaskowca, roboty wewnętrzne: posadzki i

schody granitowe
4. optimus Tower center Warszawa u|. Marynarska 2'l ściany zewnętrzne iWewnętrzne, posadzki

granitowe
5. Ambasada Japonii Warszawa u|' szwo|eżerów fasada granitowa, posadzki granitowe
6. Fokus Warszawa ul. Filtrowa fasada granitowa
7. Hote| Panorama || Wrocław okładzina zewnętrzna, roboty kamieniarskie wewnętfne + roboty kamieniarskie

zewnętrzne: posadzki z kostki granitowej, krawężniki granitowe, płyty chodnikowe z granitu
8. Budowa ,,Skwer Wo|ski' Warszawa u|. ogrodowa roboty kamieniarskie wewnętrzne: ściany i posadzi

granilowe
9. Budynek Biurowy Warszawa u|. Bokserska fasada zewnętŻna: piaskowiec; wewnętrzne ściany i posadzki:

marmur
10' Kuri.a Biskupia W€rszawsko Praska Warszawa fasada z piaskowca
11. Seminarium Duchowne Warszawa ul. Mehoffera fasada ioosadzki
12' zepler Warszawa u|. Domaniewska 37 fasada zewnętrzna granit oraz kong|omerat, roboty zewnętrzne:

posadzka i schody, roboty wewnętrzne granit i marmur,
13' seminarium Duchowne Warszawa u|. Krakowskie Przedmieście roboty wewnętrzne
14' centrum Administracyjne P|iva s.A. KrakóW ul. Mogi|ska fasada zewnętrzna z piaskowca; posadzki i schody

zewnętrzne granitowe
15' Hote| Rezydent - sopot u|' Dworcowa 8/10 - fasada zewnętrzna piaskowiec posadzki zewnęttzne granitowe,

Wewnętrzne marmurowe i inne prace wewnętrzne
16. Szkoła Amerykańska Konstancin.Jeziorna okładziny zewnętrzne z piaskowca posadzki granitowe,|7 , centrum biurou/o-mieszka|ne Skanska Po|ska Sp. z o.o. Warszawa, u|. Gen' Zajączka fasada zewnętrzna z

piaskowca i granitu
18' Budynek Biurowy firmy AVON Warszawa u|. Hynka fasada zewnętrz na z Wapienia
19. Centrum Kró|ewska Warszawa, u|' Marszałkowska róg Kró|ewskiej fasada zewnętrzna, traweńyn,

ok. 4000 m2
20' Budynek mieszka|ny przy ulicy Browarnej w Warszawie roboty Wewnętrzne
21' Budynek Taurus Warszawa, u|. Domaniewska roboty Wewnętrzne
22' centrum biurowo mieszkalne Skanska Po|ska Sp. zo.o. Warszawa u|. Gen. Zajączka roboty zewnętrzne,

etaD ll
23' Zespół Hand|owo Usługowy, Sopot, u|. Haffnera 6/6A prace zewnętęne iWewnętrzne (piaskowiec, granit,

trawertyn)
24' centrum Usługowe Carrefour.Dwozec Wi|eński pzy u|. Białostockiej W Warszawie fasada, piaskowiec
25. Kotupleks mieszkalny "EKO-PARK", ul. Chodkiewicza w Warszawie fasada, piaskowiec
26. Kompleks magazynowobiurowy Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7 kompleksowe wykonanie

elewacji kamiennej + roboty wewnętrzne
27 . Budynek biurowy Warbud 2000 Warszawa' u|. Bohdanowicza 1 roboty kamieniarskie Wewnętrzne oraz

zewnęIrzne
28. Budynek mieszkalno-biurowy ,,Symfonia" Warszawa, ul. Klopotowskiego 22 roboly kamieniarskie

wewnętrzne + e|ewacja zewnętrzna
29. Budynek mieszkalny w Warszawie przy u|. szk|anych DomóW 5 roboty kamieniarskie wewnętrzne
30. Zespół budynków mieszka|nych p|zy u|. Włodarzewskiej w Warszawie roboty kamieniarskie wewnętrzne
31. centrum Laserowe Po|itechniki'Swiętoktzyskiej w Kie|cach fasada, roboty wewnętrzne + brukarskie
32' Bib|io|eka Główna Po|itechniki Swiętokzyskiej w Kielcach fasada, roboty zewnętfne + Wewnętrzne
33. Budynek Biurowy w Warszawie, u|. Marszałkowska 76 fasada z granitu'i piaskowca, montaż na specja|nej

podkonstrukcji
34. Budynek Biurowy w Warszawie, ul. Cybemetyki 21 fasada z piaskowca
35. Budynek Poczty Po|skiej przy u|' Lączyny 2152 w warszawie prace wewnętŻ ne z marmuróW
36. Budynek mieszkalno.usługowy ''D|PSERV|CE'' przy u|. Wiśniowej 40B W Warszawie wewnętrzne prace

kamieniarskie
37 . Budynek pzy ul. Mokotowskiej 64 w Warszawie elewacja z piaskowca i granitu
38. Budynek biurowy ,,PROKOM" ptzy ul. Podolskiej 21 w Gdyni .
39' centrum Hand|owe WoLA PARK pŹy u|' Górczewskiej w Warszawie e|ewacja z piaskowca
40. "PORT HoTEL" mieszczący się na terenie MDL okęcie w Warszawie- wewnętrzne prace kamieniarskie
41 , "COMPANY HoUsE ||' przy A|. Jerozo|imskich w Warszawie. wewnętrzne roboty kamieniarskie
42. Hote| "MERCURY' u|. Rooseve|ta 20, Poznań- e|ewacja z piaskowca
43. Hote| "NOVOTEL'' P|ac Andersa 1 , Poznań- e|ewacja z granitu
44. Kompleks Hoteli 'TOWAROWA' przy ul. Towarowej w Warszawie- elewacja z piaskowca i granitu
45. Budowa,ARTICO CENTER-SZUCHA" przyAl. Szucha 21 w Warszawie- elewacia z piaskowca
40. Bgdynek mieszka|no-usługowy p|zy ul. czerniowieckiej W Warszawie- e|ewacja z piaskowca
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47. ,,centrum Jasna'' przy u|. Jasna róg Moniuszki w Warszawie, e|ewacja z piaskowca oraz traweńynu
48. ''Nacze|ny sąd Administracyjny'' przy u|. Jasnei w Warszawie, elewacja zewnętrzna z piaskowca i granitu

oraz roboty WewnętŻ ne
49. ,'centrum TVP S.A.'' pzy u|. Samochodowej w Warszawie, e|ewacja zewnętzna z piaskowca
50. Budynek usługowo.biurowy cRoWN Po|NT oraz cRoWN ToWER pzy u|. Hrubieszowskiej w Warszawie,

elewacja z piaskowca i granitu
51. Budynki apańamentowe przy u|' chodkiewicza w Warszawie, e|ewacja zewnętzna z piaskowca
52. Kompleks mieszkaniowy ,,EKO-PARK D4" w Warszawie
53. centrum Hand|owe ''ARKAD|A- A|. Jana Pawła || w Warszawie, e|ewacja zewnętrzna
54. Budynek Biurowo-usługowy ''|NVESTA' pzy u|' Matejki/Małcpolskiej w szczecinie, e|ewacja zewnętŻna
55. ''MAR|NA MoKoToW bud. W2'' przy u|. Racławickiej 'l07 w Warszawie, elewacja zewnętŻna + wewnętrzne

roboty kamieniarskie
56. Budynek mieszka|ny przy u|. WyŚcigowej w Warszawie, elewacja zewnętrzna + wewnęttzne robo|y

kamieniarskie
57 ' osied|e mieszkaniowe EKo-PARK Etap A3, D1' D3 D6 przy u|. Chodkiewicza róg Rostafińskich, e|ewacja

zewnętzna z piaskowca + prace kamieniarskie Wewnętrzne
58. Komp|eks Apańamentowy ,,Mondrian House" Warszawa ul' Boryszewska /l-udowa, e|ewacja zewnę|rzna z

piaskowca + wewnętrzne roboty kamieniarskie z granitu i marmufu
59. Budynek mieszka|no.usługowy z garażem Warszawa ul. Bukowińska, 6|ewacja zewnętrznd z piaskowca +

wewnętŻne roboty kamieniarskie z granitu i piaskowca
60. Bib|ioteka Głowna SGGW- rozbudowa etap ||l w Warszawie przy u|' Nowoursynowskiej 161- e|ewacja

granitowa + wewnętrzne prace kamieniarskie
61. Zespoł mieszkaniowy LAZURoWA DoL|NAw Warszawie pŻy u|' Lazurowej 185- e|ewacja z piaskowca
62' ,,Miasteczko Wi|anóW budynek nr 2(M) działka nr 7/18 w Warszawie. e|owaoja zewnętrzna z piaskowca oraz

granitu + okładzina schodów zewnętrznych
63. Budynek biurowo.usługowy z|oka|izowany przy u|. Domaniewskiej 52 w Warszawie- e|ewacja z piaskowca

wraz z cokołem granitowym + prace kamieniarskie Wewnęttzne
64. Budynek biurowo.usługowy zloka|izowany pŹy u|' Piękna/KruczalMokotowska w Warszawie. e|ewacja z

piaskowca wraz z cokołem granitowym + prace kamieniarskie wewnętrzne
65. Budynek biurowo.usłlgowy z|oka|izowany przy u|. Włodarzewskiej 51 W Warszawie- e|ewaQa z piaskowca

wraz z cokołem granitowym + prace kamieniarskie wewnętrzne
66' Budynki biurowe CPF przy u|. Bobrowieckiej W Warszawie. okładziny kamienne zewnętrzne iWewnętBne z

piaskowca oraz bazaltu Twilight
67 ' ,,Crown Point Brusse|s'' w Brukse|i. e|ewacja zewnętrzna z piaskowca
68. ,,Park Place. Haich street' Dun|op, |r|andia- e|ewacja zewnętrzna z piaskowca oraz Jack B|ack (|imestone)
69. ''RoNDo'l'' w Warszawie Rondo oNz 1. prace kamieniarskie Wewnętrzne + sufity podwieszane FUML
70' ''GALER|A KMKoWSKA" w Krakowie u|. Pawia 5- e|ewacja zewnętrzna z piaskowca + cokół granitowy
71' ''JUTRZENKA BUs|NEss PARK'' w Warszawie pfty u|. Jutrzenki. e|ewacja zewnętrzna z granitu i piaskowca.

+ posadzki wewnętrzne it
72. ,,ierurnuu PMHA'' w Warszawie u|. Jagie||ońska 26. e|ewac'ja zewnętrzna z piaŚkowca + cokoł

granitowy

Obiekty w trakcie realizacji

1. Budynek biurowo.usfugowy "Prosta office ient"r, poy ut..i..t"j 1 w Warszawie- e|ewacja zównętzna z
piaskowca wraz z cokołem z granitu + prace kamieniarskie wewnętrzne

2. Budynek biurowo-usfugowy "TR|N|TY PARK l|" przy u|. suwak1/3 w Warszawie. e|ewacja zewnętrzna z
piaskowca i granitu + prace kamieniarskie wewnętrzne

3' ,,Przy oranżerii |l'' w Warszawie przy u|. sw.A'Bobo|i w Warszawie. e|ewacja zewnętŻna z piaskowca +
prace kamieniarskie wewnętrzne

4. Budynek mieszka|ny wie|orodąłnny w Warsżawie u|. Jazgarzewskiej- e|ewacja zewnętrzna z piaskowca wraz
z cokołem granitowym + posadzki wewnętrzne

5' Zespół zabudowy mieszkaniowei Wie|orodzinnej pomiędzy u| okrąg i Wilanowska w Warszawie . e|ewacia
zewnę|rzna z piaskowca oraz fupka cota Green

6. ''PLAZA LUBL|N pzy ul, Lipowej 13 w Lub|inie- e|ewacja zewnęlrzna z piaskowca wraz z cokołem
gran[owym

7. ,,HOTEL ANDERS|A' w Poznaniu P|ac Andersa 5- elewacja zewnętrzna z g.aFiłu+ prace kamioniarskie .|.j. '
wewnęt|zne .. ' :. ..

8. ''WlsN|oWY BUs|NEss PARK" w Warszawie przy u|. |lżeckiej- posadzki Ńewnętzne + suf|ty podwieszane .]'
FURALA

9. Budowa osiedla mieszkaniowego |SKRA l etap ||/| przy ul. B'KomorowskiegolFie|dońa W Warszawie- ć"
elewacja zewnętrzna z piaskowca + okładzina schodów zewnętrznych + okładzina ścian Wewnętrznych "# .'l0. Budynek mieszka|no.usługowy z podziśmnym garażem.pEy'J|'si9!eckiej{ l83rszawie- śl.e.lwgię łe,!,tnęffi'&
z piaskowca, łupka oraz wapienia .f 
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11. ,,GALE|RA BAŁiYcxł'' * óii'iJtu- e|ewacja zewnętrzna z piaskowca wraz z Gokołem srffińwym f 
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