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 Climatic jest polską firmą działającą od 1997 roku na krajowych i zagranicznych rynkach budownictwa 
modułowego. Specjalizujemy się w produkcji prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji 
stalowej. Naszymi głównymi odbiorcami są instytucje publiczne (medyczne, wojskowe, oświatowe), a także 
inwestorzy prywatni.

 W oparciu o nasze ponad 20-letnie doświadczenie oraz w odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie 
czasu i jakości realizacji, proponujemy Państwu system budownictwa modułowego Climatic – nowoczesne 
rozwiązanie polegające na realizacji inwestycji na bazie modułów o wysokim stopniu prefabrykacji. 

  Dostarczamy rozwiązania w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz pod klucz jednostek oświatowych, 
gdzie system budownictwa modułowego sprawdza się doskonale. Inwestorzy mogą zlecić budowę nowego 
obiektu, jak i rozbudowę placówki z wykorzystaniem prefabrykowanych modułów. Dokładamy wszelkich 
starań, aby proces inwestycyjny był jak najmniej uciążliwy dla użytkownika. 

 Produkcja modułów odbywa się w nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz w Regułach k. Warszawy.

Ponad 20 lat doświadczenia i praktyki budowlanej
Kim jesteśmy?



Solidnie

 W ramach inwestycji przeprowadzono rozbudowę budynku przedszkola z zastosowaniem 
systemu budownictwa modułowego. Moduły obejmują takie pomieszczenia jak: sale zajęć, 
szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne, wyposażone w niezbędne instalacje 
(m.in. wentylację, wideodomofon, system e-przedszkole).



Szybko

 Zakres rozbudowy objął połączenie nowych pomieszczeń z istniejącym budynkiem, podczas 
funkcjonowania głównego budynku szkoły. Szkoła Podstawowa nr 128 przy ul. Kadetów w 
Warszawie zyskała nowe sale dydaktyczne, świetlicę, pokój nauczycieli i hall, wraz z węzłami 
sanitarnymi. Parametry przegród budynku przewyższają wymagania cieplne oraz akustyczne, 
określone w europejskich normach.



Innowacyjnie

 Inwestor zdecydował o wyburzeniu starego obiektu i wybudowaniu w jego miejscu nowego, 
energooszczędnego i spełniającego wymogi Programu Lemur. Kompleks przedszkolny posiada 6 
oddziałów z zespołami sanitarnymi, część administracyjną, kuchnię z zapleczem, salę 
wielofunkcyjną, hall, część komunikacyjną, pomieszczenia gospodarcze oraz pomocnicze. Budynek 
został wyposażony w szereg rozwiązań energooszczędnych — oświetlenie LED, pompy ciepła i 
rekuperację. 



 Nowy budynek został połączony łącznikiem z gmachem szkoły, co pozwoliło zwiększyć jej 
powierzchnię o pięć sal dydaktycznych, sanitariaty, dwie szatnie oraz klatkę schodową. Prace 
budowlane przeprowadzono podczas roku szkolnego. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych 
modułów rozbudowa nie przeszkadzała w funkcjonowaniu placówki.
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