Warbud SA to jedna z największych firm budowlanych
w Polsce. Dysponuje potencjałem kadrowym, technicznym oraz finansowym, który pozwala zrealizować nawet
najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Na korzyść Warbudu przemawiają doświadczenia nabyte podczas realizacji 280 obiektów ze wszystkich segmentów rynku budowlanego oraz ponad 15 - letnia działalność w branży poparta opinią profesjonalnego partnera w biznesie. Spółka jest
generalnym wykonawcą obiektów handlowych, mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych, ekologicznych i inżynierskich oraz specjalistycznych budowli wojskowych.

Przy innowacyjnych projektach o wysokiej skali trudności współpracujemy z firmami działającymi w Grupie
VINCI. Należy do niej - a wraz z nim i my - nasz główny
akcjonariusz, francuska spółka VINCI Construction. Przynależność do Grupy daje nam gwarancję siły oraz możliwość czerpania z międzynarodowych, sprawdzonych już
doświadczeń. Również dzięki obecności w Grupie od lat
mamy okazję obserwować korzyści płynące dla gmin, firm
i obywateli ze sprawnie funkcjonującego partnerstwa publiczno-prywatnego opierającego się na jasnych i przejrzystych zasadach.

Przykładowe realizacje to: pylony mostów - Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego w Warszawie, rozbudowa
Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji łódzkiej,
stacje metra: „Ratusz” i „Marymont”, III etap Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, Galeria Kazimierz w Krakowie, hotel
Mercure w Warszawie, zakłady produkcyjne Dell i Gillette w Łodzi, luksusowe osiedle mieszkaniowe Marina Mokotów w Warszawie. Bierzemy odpowiedzialność za każdy etap procesu inwestycyjnego. Konsekwentnie budujemy markę firmy, jako rzetelnego partnera w realizacji zadań małych, jak i tych najbardziej skomplikowanych technicznie.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania
jest realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej ochrony środowiska. Ze względu na wysoki stopień trudności i ogrom zadań, przedsięwzięcia te, wykonujemy w konsorcjach złożonych z największych firm działających na polskim i zagranicznym rynku. W stolicy budujemy drogę ekspresową S-8 od węzła Konotopa do Prymasa Tysiąclecia oraz bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu Trasy Siekierkowskiej - w obrębie ulic Marsa, Płowieckiej i Ostrobramskiej. Realizujemy gigantyczne inwestycje
ochrony środowiska usytuowane na Białołęce, tj. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz budowa spalarni osadów w obrębie „Czajki”.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Czajka w Warszawie

III etap Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni

