WYKONAWST WO OBIEKTÓW SPORTOWYCH I UŻY TECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPORT HALLS Sp. z o.o.
PRO JE K TOWAN I E I W YKO N AWS T WO O BI E K TÓW

ul. Bolesława Prusa 81, 50-316 Wrocław
tel. 71 715 91 92 faks 71 715 91 93
www.sporthalls.pl
e-mail: sporthalls@sporthalls.pl

O FIRMIE

X hale wimbledon,

Firma SPORT HALLS Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym

X squash,

wykonawstwie obiektów sportowych oraz obiektów użyteczności pu-

X nawierzchnie sportowe,

blicznej, począwszy od projektu, po oddanie inwestycji z pozwoleniem

X hale namiotowe,

na użytkowanie. Firma rozwinęła swoją działalność na rynku polskim

X hale przemysłowe.

oraz europejskim. Stosuje w swoich projektach innowacyjne technolo-

OBIEKTY REFERENCYJNE:

gie oraz nowatorskie rozwiązania. Dzięki solidności i kompleksowości

X 2009 r. – Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach z pierwszym w Polsce

usług, wypracowała mocną pozycję w branży i zaufanie największych

dachem ruchomym o powierzchni 2500 m2, oraz dachem stałym o po-

inwestorów budowlanych. Podstawowym obszarem działalności Sport

wierzchni 1500 m2.

Halls jest realizacja prac w charakterze Generalnego Wykonawcy, pro-

X 2011 r. – zadaszenie membranowe peronów na Dworcu Głównym

wadząc inwestycję pod nadzorem doświadczonej kadry menadżerskiej,

PKP we Wrocławiu.

projektowej jak i inżynieryjno-technicznej. Sport Halls zaprasza do

X 2011 r. – Toruń, rozbudowa największej Motoareny w Europie. Zada-

współpracy. Każda inwestycja jest dla firmy wyzwaniem.

szenie toru żużlowego na które firma zużyła 650 ton stali oraz 3500 m2
poliwęglanu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

X 2011 r. – podpisany kontrakt na budowę basenu sportowego i rekre-

Firma rozpoczęła swoją działalność od budowy hal tenisowych. Na prze-

acyjnego w województwie dolnośląskim.

strzeni kilku lat wzmocniła swoją pozycję stając się liderem na rynku.

X 2012 r. – podpisany kontrakt na budowę terminala lotniczego Gdynia

Sport Halls wykonał już przeszło 100 hal sportowych, dzięki czemu zna-

Kosakowo.

cząco przyczynił się do rozwoju kultury fizycznej w całej Polsce.

Rosnące doświadczenie oraz potencjał Sport Halls będzie owocował

W OFERCIE:

podejmowaniem jeszcze większych wyzwań w kolejnych latach!

X stadiony,
X baseny,
X zadaszenia membranowe – mała architektura,
X zadaszenia membranowe wielkopowierzchniowe,
X hale sportowe-przyszkolne,
X hale piłkarskie,
X hale tenisowe,
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