
Brema Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie obiektów komercyjnych 
– „szytych na miarę”, bazując na przygotowaniu indywidualnej architektury 
zgodnie z postępującą technologią. Każda inwestycja jest starannie i szcze-
gółowo uzgadniana ze specjalistami branżowymi oraz z doświadczoną 
pracownią architektoniczną w celu optymalizacji kosztów, zachowania naj-
wyższej jakości standardów, jak również sprawnego zarządzania projektem 
budowlanym.

Wspólnicy uczestniczyli m.in. w realizacji budynku apartamentowo-usługo-
wego przy ul. Kościuszki 171, biurowca Brynów Office, nowego obiektu Szpita-
la Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego. Obecnie Spółka Brema 
jest w trakcie realizacji budowy budynku biurowo-usługowego z parkingiem 
podziemnym o powierzchni 11 620 m2 przy Al. Roździeńskiego w Katowi-
cach. Zaprojektowany biurowiec ma sześć kondygnacji oraz jednokondy-
gnacyjny garaż podziemny. Na dachu biurowca zaplanowano taras z ogro-
dem. Nowoczesna infrastruktura biurowca w postaci dróg, parkingu, małej 
architektury oraz zieleni w połączeniu z wysoką jakością materiałów wykoń-
czeniowych: elewacji, fasad, okien, tworzy spójny, profesjonalny wizerunek. 

Brema Sp. z o.o. specialises in the construction of “made-to-measure” 
commercial facilities, using the preparation of distinctive architecture as 
a basis in line with technological progress. Each investment is discussed 
carefully and comprehensively with industry specialists and with an ex-
perienced architectural studio for the purpose of optimisation of costs, 
maintenance of top-quality standards and efficient management of the 
building project.

Partners participated, among others, in the construction of an apartment and 
service building at ul. Kościuszki 171, the Brynów Office building and the new 
facility of the Prof. Emil Michałowski Specialist Hospital. Currently, the Brema 
company is working on an office & service building with an underground 
car park with an area of 11,620 m2 at Al. Roździeńskiego in Katowice. The de-
signed office building has six storeys and a single-storey underground car park. 
The office building design includes a terrace with a garden on the roof. The 
modern infrastructure of the office building in the form of roads, a car park, 
landscaping elements and greenery forms a cohesive professional image in 
combination with the high quality of finishing materials (façades and windows).
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najlepsze rozwiązania
powierzchni biurowych dla rozwoju fi rm
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WE PROVIDE THE BEST OFFICE SPACE SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPANIES


