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 Wysoki współczynnik prefabrykacji zapewniają koordynacja oraz zarządzanie procesem budowy
i produkcji modułów budynku przez doświadczony zespół. Zastosowanie technologii budownictwa 
modułowego umożliwia równoległe prowadzenie prac na placu budowy oraz powstawanie budynku, co 
pozwala na skrócenie czasu budowy nawet o 50%. Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji, 
obejmującą wszystkie jej fazy od koncepcji i przygotowania dokumentacji, po oddanie obiektu do użytku. 

Prefabrykacja sięgająca 90%
                  poznaj budownictwo modułowe



 Jako generalny wykonawca inwestycji z obszaru budownictwa medycznego, dostarczamy kompleksowe 
rozwiązania zarówno w zakresie budowy i rozbudowy obiektów medycznych, jak i wyposażenia oddziałów 
szpitalnych.
 System integracji sal operacyjnych ZEUS to opracowane przez inżynierów Climatic zespolone 
urządzenie łączące nowoczesny sprzęt i intuicyjny pakiet aplikacji. System integruje ze sobą wyposażenie 
medyczne i niemedyczne sali operacyjnej oraz komunikuje się z systemami HIS, RIS/PACS.

                   Budujemy i wyposażamy
    obiekty medyczne w całym kraju



Budujemy modułowo

Solidnie

 Budowa nowoczesnego ośrodka przeznaczonego do diagnozowania i leczenia raka piersi 
„Breast Unit” na terenie DCO we Wrocławiu. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji 
warsztatowej,  produkcję,  dostawę,  montaż  3  kondygnacyjnego   budynku   wykonanego
w technologii modułowej wraz z instalacjami wszystkich branż oraz rozbudowę istniejącego bloku 
operacyjnego o dodatkową salę operacyjną.

Dolnośląskie Centrum
Onkologii
Wrocław, pl. Hirszfelda 12

7miesięcyczas realizacji



 W ramach rozbudowy istniejącego bloku 
operacyjnego Climatic  zaprojektował, wykonał
i wyposażył budynek modułowy, w którym 
zlokalizowano 3 sale operacyjne, wyposażone
w nowoczesny sprzęt medyczny i systemy integracji 
ZEUS. Ze względu na trudną lokalizację – patio szpitala,  
do posadowienia modułów użyto jeden
zz największych dźwigów w Europie. Dzięki 
zastosowaniu technologii modułowej stniejący blok 
operacyjny w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
pracował bez przerw  technologicznych.

Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki
Gorzów Wlkp., Dekerta 1

9
miesięcy
czas

realizacji

 Budowa wraz z wyposażeniem nowego, 
trzykondygnacyjnego budynku szpitalnego. 
Szpital został powiększony m.in. o nowy blok 
operacyjny, sterylizatornię i wentylatornię. Obiekt 
został połączony łącznikiem z niemal stuletnim 
gmachem szpitala.

Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital im. Mikołaja Pirogowa
Łódź, Wólczańska 191/195

Innowacyjnie



Szybko

 Kompleksowa przebudowa wraz
z nadbudową łącznika w budynku „G” 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
we Wrocławiu. 

  Zakres prac obejmował sporządzenie  
kompletnej dokumentacji projektowej oraz 
przeprowadzenie robót budowlanych 
związanych z modernizacją bloku 
operacyjnego. W ramach zobowiązań 
projektowych dostarczono sprzęt oraz 
aparaturę medyczną. Rozbudowa została 
wywykonana w systemie modułowym.

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
Wrocław, H. M. Kamieńskiego 73A

6
miesięcy
czas

realizacji

 Budowa obiektu szpitalnego na zlecenie Städtisches Klinikum 
Görlitz GmbH w Niemczech. Inwestycja obejmowała wykonanie 
kompletnych planów wykonawczych, na podstawie których 
Climatic wyprodukował, dostarczył oraz zmontował w zaledwie 
5 miesięcy budynek szpitalny wykonany w technologii 
modułowej.

Städtisches Klinikum
Görlitz
Görlitz, Girbigsdorfer Str. 1-3

5
miesięcy
czas

realizacji



 Nadbudowa V piętra budynku szpitala
z przeznaczeniem na blok operacyjny wraz
z infrastrukturą w systemie modułowym. Powiększenie 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz 
wyposażenie w sprzęt medyczny.

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Opole, Krakowska 44

 Rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz budowa pawilonu bloku 
operacyjnego i  Oddziału  Intensywnej  Terapii  II  wraz
z robotami budowlanymi, instalacyjnymi i dostawą 
wyposażenia medycznego.

  Ponadto Climatic dostarczył kluczowe elementy 
systemu wentylacji i klimatyzacji (m.in. sufity 
laminarne) oraz wysokospecjalistyczne wyposażenie 
medyczne sal operacyjnych i pooperacyjnych.

Instytut „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”
Warszawa, al. Dzieci Polskich 20

7
miesięcy
czas

realizacji

Kompleksowo
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Dlaczego budownictwo modułowe?
Budownictwo modułowe bardzo dobrze spisuje się w obiektach medycznych ze względu na niską uciążliwość prac 
budowlanych. Wysoki stopień prefabrykacji, skalowalność oraz niezależność od warunków atmosferycznych, to 
cechy, które znacząco wpływają na skrócenie czasu inwestycji (nawet o 50%), jednocześnie spełniając najwyższe 
standardy stawiane przez normy budowlane oraz wymagania techniczne.


