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Szanowni Państwo
Pracownia Projektowa KONAR powstała w 2002 roku i w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie pochwalić
się znaczącym dorobkiem projektowym i wynikającym z niego, dużym doświadczeniem. Znaczącą
większość zrealizowanych przez nas zadań projektowych stanowią zakłady przemysłowe, jednak w
dorobku pracowni posiadamy również opracowania projektowe dla obiektów takich jak:











budynki biurowe
hotele
szkoły
sale gimnastyczne przy istniejących szkołach
osiedla mieszkaniowe - zespoły budynków wielorodzinnych
kościoły
galerie handlowe
stajnie i ujeżdżalnie koni
biogazownie
budynki jednorodzinne

W miarę rozwoju pracowni zwiększał się zakres świadczonych przez nas usług. Tworzyliśmy i nadal
tworzymy nowe stanowiska pracy, posiadamy duże zaplecze sprzętu biurowego oraz licencje na szeroką
gamę oprogramowania komputerowego. Posiadamy stałych, sprawdzonych we współpracy partnerów.
Systematycznie wzrasta zakres naszych możliwości, którego celem jest oferowana przez nas
kompleksowość obsługi projektowej, zawierająca się pod pojęciem "Projekt Wielobranżowy".
Dla inwestorów, dla których pracujemy tworzymy projekty umożliwiające uzyskanie Pozwolenia na
Budowę oraz sprawną i ekonomiczną realizację inwestycji i jej odbiór do użytkowania.
Posiadana baza i doświadczenie pozwalają nam twierdzić, iż jesteśmy specjalistami w tworzeniu
dokumentacji projektowej dla obiektów przemysłowych.
Wszystkich Państwa zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej www.konar.eu

Zapraszamy do współpracy.
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Projekty typowe Pracowni Projektowej KONAR.
Posiadane doświadczenie oraz zapotrzebowanie inwestorów skłoniły nas do opracowania projektów
obiektów przemysłowych jako projektów typowych, przeznaczonych do adaptacji do Państwa
indywidualnych potrzeb.
Dobierając obiekty do naszego działu projektów typowych braliśmy pod uwagę przede wszystkim:
- łatwą adaptację obiektu do zróżnicowanych funkcji
- uniwersalną architekturę obiektu przemysłowego
- dobór ekonomicznych rozwiązań dla realizacji inwestycji
- doświadczenie wynikające z wcześniejszej realizacji obiektu
Pełna prezentacja; karty katalogowe projektów, parametry techniczne obiektów, wizualizacje i zdjęcia
przedstawione zostały na naszej stronie internetowej:
www.projekty.konar.eu
budynek biurowy
z halą magazynową

ujeżdżalnia koni

budynek biurowy
z halą magazynową

hala z suwnicą
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Standardowe założenia dla projektów hal stalowych.
1) fundamenty
Sposób posadowienia hali wynika każdorazowo z indywidualnych warunków gruntowych panujących w
obszarze terenu inwestycji i dobierany jest na podstawie badań gruntowych wykonanych przez pracownię
geologiczną.
Standardowym rozwiązaniem jest posadowienie głównych ram hali na stopach fundamentowych
połączonych ze sobą przy pomocy belek podwalinowych.
Fundamenty projektujemy jako indywidualne żelbetowe konstrukcje monolityczne, gdyż szeroko
rozwinięta na terenie kraju sieć profesjonalnych węzłów betoniarskich i proste rozwiązania projektowe
nie powinny sprawić trudności żadnej firmie wykonawczej posiadającej doświadczenie w wykonywaniu
tego typu konstrukcji.

2) konstrukcja stalowa
Projekt konstrukcji stalowej hali składa się z rysunków złożeniowych (pokazujących położenie w
konstrukcji poszczególnych elementów szkieletu stalowego hali) oraz z rysunków warsztatowych
(pokazujących poszczególne elementy szkieletu hali kompleksowo opracowane dla potrzeb wytwórni).
Projekt konstrukcji stalowej zawiera pełne zestawienia stali i śrub niezbędnych do montażu hali.
Otrzymując projekt wykonany przez naszą pracownię jesteście Państwo w stanie pozyskać od wybranego
przez siebie wykonawcy ofertę na precyzyjnie określone zadanie.
Projektując hale korzystamy z ogólnodostępnych na rynku polskim profili walcowanych przy niewielkim
zróżnicowaniu różnorodności profili. Takie założenie projektowe wyklucza trudności związane z
pozyskaniem materiałów na planowaną inwestycję.
Kolejnym

założeniem

projektowym

jest

wykluczenie

potrzeby

spawania

podczas

montażu

poszczególnych elementów hali na placu budowy. Korzystanie z połączeń śrubowych przy montażu
poszczególnych elementów konstrukcji hali zapewnia warsztatową jakość połączeń spawanych, wygodę
ich wykonywania i odpowiednią jakość malowania stali. Ułatwia transport elementów szkieletu na plac
budowy i ich ewentualne magazynowanie. Pozwala również w razie potrzeby na późniejszy bezpieczny
demontaż konstrukcji.
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3) elementy obudowy
Współczesne rozwiązania obudowy szkieletu stalowej konstrukcji hali bazują na wykorzystaniu
konstrukcyjnych właściwości odpowiednio profilowanej blachy zimnogiętej.
Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są układy płatwiowe, w których podstawowym elementem
nośnym są belki zetownikowe. Ich olbrzymią zaletą jest możliwość tworzenia układów ciągłych poprzez
odpowiedniej długości zakład sąsiednich płatwi. Niewielki ciężar płatwi zimnogiętych w porównaniu z
elementami walcowanymi ułatwia ich montaż, ale przede wszystkim pomniejsza ostateczny koszt
inwestycji. Płatwie zimnogięte produkowane są z arkuszy blachy ocynkowanej i nie wymagają
dodatkowych zabezpieczeń przed korozją.
Układy bezpłatwiowe polegają na wykorzystaniu konstrukcyjnych możliwości blach o wysokim profilu,
które to blachy mocowane są bezpośrednio do konstrukcji szkieletu hali. W przypadku układów
bezpłatwiowych w halach ocieplanych istnieje możliwość analizy i wykorzystania wpływu sztywności
uzyskanej tarczy dachu na ogólną statykę hali.
Przekrycie hal nieocieplanych ogranicza się do montażu blachy trapezowej do płatwi przy pomocy
blachowkrętów z odpowiednimi podkładkami uszczelniającymi. W przypadku hal ocieplanych mamy do
wyboru dwa podstawowe materiały ocieplające ( wełna mineralna i styropian ) oraz kilka systemów
obudowy. Wybór sposobu ocieplenia ustalany jest indywidualnie i zależy od przeznaczenia hali
(wymagania przeciwpożarowe i sanitarne) oraz od oczekiwań inwestora (wymagania estetyczne i analiza
ekonomiczna).
Dobranie odpowiedniej obudowy hali ma znaczenie dla jakości jej eksploatacji, jednak bez względu na to
jaki rodzaj obudowy zostanie przyjęty w projekcie o jego sprawności decyduje przede wszystkim sposób
montażu. Przy wykonywaniu prac związanych z obudową hali pamiętać należy o szczególnej ich jakości.
Należy stosować odpowiednie materiały wspomagające szczelność (podkładki pod łączniki i taśmy
uszczelniające pomiędzy arkuszami blachy) oraz narzędzia nie powodujące mechanicznych uszkodzeń
blachy (nożyce do cięcia blachy, wiertarki ze sprzęgłem). Elementy obudowy należy bezwzględnie
transportować, magazynować, obrabiać i montować zgodnie z zaleceniami producenta gdyż jakiekolwiek
odstępstwo od wysokiej jakości tych prac narażą właściciela obiektu na przecieki, korozję i nieestetyczne
odkształcenia obudowy.
Wszystkich Państwa zainteresowanych naszą działalnością zapraszajmy do odwiedzania naszej strony
internetowej:

www.konar.eu
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Inwestorstwo zastępcze
Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji opracowanych przez Pracownię Projektową KONAR
projektów, znajomość rynku budowlanego oraz procedur administracyjnych; pozwalają nam na
zaoferowanie Państwu pomocy w realizacji zadania inwestycyjnego poprzez objęcie funkcji
inwestora zastępczego.
Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej kadry inżynierów posiadających uprawnienia do
sprawowania funkcji technicznych wymaganych zarówno dla zaprojektowania jak i dla realizacji
Państwa inwestycji. Zadanie koordynujemy na każdym etapie realizacji poprzez:
-

analizę administracyjnych warunków realizacji przedsięwzięcia
opracowanie koncepcji
stworzenie karty realizacji przedsięwzięcia
pozyskanie warunków technicznych
opracowanie mapy do celów projektowych
wykonanie badań geotechnicznych gruntu
pozyskanie decyzji środowiskowej
(wykonanie raportu oddziaływania na środowisko)
wykonanie opinii i orzeczeń technicznych dla obiektów rozbudowywanych
opracowanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego
opracowanie szczegółowych Projektów Wykonawczych i Warsztatowych
złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
opracowanie kosztorysów
przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji
przygotowanie materiałów przetargowych
pozyskanie ofert od zaproszonych wykonawców
wykonanie opinii i analiz porównawczych dla pozyskanych ofert
doradztwo techniczne
nadzór autorski
kontrolę przyjętego harmonogramu
kontrolę przestrzegania wymaganych procedur administracyjnych
kontrolę jakości robót i ich zgodności z projektem
oraz warunkami technicznymi i normami
opracowanie dokumentacji zamiennej i powykonawczej
koordynację przygotowania dokumentacji budowy w zakresie wymaganym
dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu inwestycji do użytkowania

Od początku do końca - reprezentujemy inwestora.
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Ochrona Środowiska
Zakres usług Pracowni Projektowej KONAR obejmuje obsługę prowadzonej inwestycji w
zakresie procedur związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko. W zależności od
planowanego

rodzaju

prowadzonej

działalności,

wielkości

produkcji,

oddziaływania

transgranicznego i lokalizacji względem obszarów szczególnie chronionych - określamy i
przeprowadzamy procedury administracyjne, których celem jest uzyskanie szeregu decyzji w
tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W zakresie środowiskowej obsługi inwestycji opracowujemy:
- kartę informacyjną realizacji przedsięwzięcia
- raport o oddziaływaniu na środowisko
- raport o oddziaływaniu na obszar NATURA 2000
- wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
- wniosek o pozwolenie wodno-prawne
- wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
- wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
- plan gospodarki odpadami i ochrony środowiska
- charakterystykę energetyczną inwestycji
- świadectwo charakterystyki energetycznej
Naszymi pracownikami są absolwenci
Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.
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MATERIAŁY WYMAGANE DO PRZEPROWADZENIA
PRAC PROJEKTOWYCH



Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania dla inwestycji.
( Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu )



Mapa do celów projektowych.



Badania Geotechniczne Gruntu.



Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach na Realizację Inwestycji.



Warunki gestora sieci na dostarczenie energii.



Warunki gestora sieci na dostarczenie wody.



Warunki odprowadzenia ścieków.



Warunki odprowadzenia wód opadowych



Warunki zaopatrzenia w ciepło.



Warunki zjazdu na drogę publiczną.



Projekt technologii dla obiektu
( układ urządzeń z określonym zapotrzebowaniem energetycznym ),



Ilość i funkcja pracowników.



Oświadczenie o braku zadrzewienia terenu pod inwestycję.



Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
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STACJE OBSŁUGI POJAZDÓW
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STAJNIE I UJEŻDŻALNIE KONI

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R
80-175 Gdańsk; ul. Łowców 1
tel. 058 741 84 29; fax. 058 732 71 53

pracownia@konar.eu;

www.konar.eu

SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
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SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
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SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
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OBIEKTY MAGAZYNOWO-BIUROWE
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BUDYNKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE
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NASZE WYBRANE REFERENCJE
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