
l.p Charakter obiektu Adres Obiekt Zakres projektu Data

1 Obiekty mieszkalne Panków Rezydencja ~1000m2
Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, instalacje wod-kan z przyłączami, wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciepła, zagospodarowanie wody deszczowej, przydomowa oczyszczalnia ścieków
2008

2 Obiekty mieszkalne Brunów Rezydencja ~900m2
Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, instalacje wod-kan z przyłączami, wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciepła, zagospodarowanie wody deszczowej, przydomowa oczyszczalnia ścieków
-

3 Obiekty mieszkalne Wrocław Budynek mieszkalny jednorodzinny ~300m2

Ogrzewanie podłogowe wspomagane grzejnikami kanałowymi, kolektory słoneczne, instalacje wod-

kan i gazowa z przyłączami, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, klimatyzacja, 

zagospodarowanie wody deszczowej oraz instalacja basenowa

-

4 Obiekty mieszkalne Polanica Zdrój Rezydencja
Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, instalacje wod-kan z przyłączami, wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciepła, przydomowa oczyszczalnia ścieków
2009

5 Obiekty mieszkalne Kuraszkowo Budynek referencyjny XXI wieku
Ogrzewanie podłogowe, kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym, pompy ciepła, 

zagospodarowanie wody deszczowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
2008

6 Obiekty mieszkalne
Wrocław ul. Na 

Polance

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią 

usługową, 6-kondygnacyjny
Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, wentylacja oddymiania garażu -

7 Obiekty mieszkalne Wrocław, Rynek Zabytkowe kamienice Przebudowa wewnętrznych instalacji wod-kan 2009

8 Obiekty mieszkalne Bytom Zespół budynków wielorodzinnych Przyłącza, instalacja c.o., wod-kan oraz wentylacji mechanicznej. 2011

9 Obiekty mieszkalne Wrocław, ul. Łukowa Rezydencja ~500m2
Ogrzewanie podłogowe, kolektory słoneczne, instalacje wod-kan i gazowa z przyłączami, 

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz instalacja basenowa
2014

10 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Kościelna
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrzne instalacje wod-kan, 

instalacja grzewcza i gazowa
2014

11 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Stabłowicka
Budynek mieszkalny wielorodzinny Przebudowa węzła cieplnego na kotłownię gazową 2014

12 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Nowodworska
Gminny budynek mieszkalny Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 2015

13 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Konduktorska

5 budynków jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej

Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa, 

kotłownia gazowa, ogrzewanie podłogowe, instalacje elektryczne
2016

14 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Wolbromska
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, wentylacja oddymiania garażu, 

klimatyzacja, przyłącza i sieci wod-kan
2017

15 Obiekty mieszkalne
Wrocław, ul. 

Beniowskiego
Budynek mieszkalny jednorodzinny ~400m2 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 2017

16 Obiekty mieszkalne Woj. Dolnośląskie
Ponad 200 domów jednorodzinne o powierzchni do 

~200m2

Pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, instalacja gazowa, 

przyłącza

2005 - 

obecnie

17
Obiekty użyteczności 

publicznej
Dziadowa Kłoda Gminny Ośrodek Zdrowia Kotłownia olejowa współpracująca z pompami ciepła powietrze-woda 2010

18
Obiekty użyteczności 

publicznej
Komorowice Klinika Wszystkie instalacje wewnętrzne wraz z przyłączami 2009

19
Obiekty użyteczności 

publicznej

Wrocław, ul. 

Paulińska
Gimnazjum Kotłownia gazowa 2006

20
Obiekty użyteczności 

publicznej
Polska Cerkiew Szkoła Podstawowa i Gimnzjum Kotłownia olejowa współpracująca z pompami ciepła powietrze-woda -

21
Obiekty użyteczności 

publicznej
Wrocław, ul. Maślicka Kościół Parafialny

Wewnętrzne instalacje sanitarne wraz z przyłączami oraz kotłownia oparta na pompie ciepła 

powietrze-woda
2007

22
Obiekty użyteczności 

publicznej

Wrocław, ul. 

Wagonowa
Szkoła Podstawowa Wentylacja mechaniczna 2009

23
Obiekty użyteczności 

publicznej
Oborniki Śląskie Kościół Parafialny Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją ogrzewania podłogowego i kotłownią 2012

24
Obiekty użyteczności 

publicznej
Namysłów Laboratirum Diagnostyczne

Instalacje sanitarne, ciekłego azotu, sprezonego powietrza, gazowa, wentylacja mechniancza i 

klimatyzacja
2011

25
Obiekty użyteczności 

publicznej
Wrocław, ul. Chopina Zespół Szkół nr 15 Przebudowa kotłowni 2013

26
Obiekty użyteczności 

publicznej

Wrocław, ul. 

Kazimierza Bartla
Przedszkole nr 48 Przebudowa kotłowni 2015

27
Obiekty użyteczności 

publicznej
Świdnica PZDR Świdnica Rozbudowa instalacji gazowej, przebudowa kotłowni gazowej. 2016

PROJEKTY - zestawienie realizacji Intelpalst Sp. z o.o.



28
Obiekty użyteczności 

publicznej
Mokronos Górny Przedszkole

Instalacja wodociągowa, hydratnowa, kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna 

i klimatyzacja, instalacja solarna, kotłownia gazowa
2016

29
Obiekty użyteczności 

publicznej
Wrocław, ul. Dubois Centrum Rozwoju Zawodowego

Wymiana nagrzewnic central wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji ciepła 

technologinczego
2016

30
Obiekty użyteczności 

publicznej

Wrocław, ul. 

Kasprowicza
Przedszkole Kotłownia gazowa 2016

31
Obiekty użyteczności 

publicznej

Wrocław, ul. 

Sokolnicza
Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym Modernizacja instalacji c.o., wentylacja mechaniczna 2017

32
Obiekty użyteczności 

publicznej
Perzów Przedszkole

Przebudowa kotłowni olejowej - zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w 

oparciu o pompy ciepła powietrze-woda
2017

33 Obiekty przemysłowe Knurów KWK Instalacja odpylania 2010

34 Obiekty przemysłowe
Nowa Wieś 

Wrocławska

Hala magazynowo-produkcyjno-biurowa MICHAE 

HUBER POLSKA ~10400m2

Wentylacja mechaniczna, instalacje sanitarne oraz zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa, 

kotłownia gazowa.
2008

35 Obiekty przemysłowe Oleśnica Stacja diagnostyczna Wentylacja mechaniczna

36 Obiekty przemysłowe Wrocław PROTRAM Modernizacja systemu grzewczego: przyłącze gazu, kotłownia, promienniki. 2007

37 Obiekty przemysłowe
Wrocław, ul. 

Krzemieniecka

Baza magazynowo transportowa z budynkiem 

biurowym i zapleczem socjalnym

Zewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, sieć kanalizacji 

sanitarnej, zagospodarowanie wody deszczowej oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu oraz kotłowna.

2012

38 Obiekty przemysłowe Komorniki Hala magazynowa
Zewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, zagospodarowanie 

wody deszczowej oraz instalacja p.poż.
2012

39 Obiekty przemysłowe Łódź Zakład Drobiarsko-Mięsny

Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, centralnego ogrzewania, 

ciepła technologicznego, gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja grzewczo-

nawiewna, sprężonego powietrza, ciśnieniowy system zapobiegania zadymianiu oraz przyłącze 

wodociągowe, gazowe i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowa i technologiczna

2011

40 Obiekty przemysłowe Wrocław, ul. Góralska Hala magazynowa Wewnętrzna instalacja gazowa, instlacja grzewcza  promiennikami niskotemperaturowymi. 2012

41 Obiekty przemysłowe Komorniki k. Poznania Hala magazynowa HASTA

Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, centralnego ogrzewania, 

gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja 

kanalizacji sanitarnej i deszczowa

2013

42 Obiekty przemysłowe Jelcz-Laskowice Hala magazynowo-produkcyjna Instalacja wentylacji mechaniacznej oraz ciepła technologicznego 2013

43 Obiekty przemysłowe
Wrocław, ul. 

Robotnicza
Hala magazynowo-biurowa Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa wraz z przyłączem 2014

44 Obiekty przemysłowe
Wrocław, ul. 

Fabryczna
Hala produkcyjna DOZAMEL Wentylacja mechaniczna, odpylanie, centrale ogrzewanie, instalacje elektryczne 2014

45 Obiekty przemysłowe Wrocław
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków - Stacja 

Badawcza
Projekt technologiczny oczyszczalni ścieków 2014

46 Obiekty przemysłowe Bukowice Hala produkcyjna Technologiczna wentylacja mechaniczna wywiewna 2017

47 Obiekty przemysłowe Mokronos Dolny Hala magazynowa z częscią biurowo-socjalną

Instalacja wodociągowa, hydratnowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

instalacja c.o., ogrzewanie podłogowe, kotłownie gazowe, przyłącze i zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, zagospodarowanie wody deszczowej, przyłącze oraz zewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej.

2017

48 Obiekty przemysłowe
Wrocław, ul. 

Robotnicza
Hala magazynowa HASTA Wentylacja mechaniczna 2017

49 Obiekty sportowe
Cieszkowo, gm. 

Czarnocin
Hala Sportowa

Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna z GWC, system promienników 

podczerwieni
2009

50 Obiekty sportowe Krążkowy gm. Kępno Hala Sportowa
Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna z GWC, system promienników 

podczerwieni

51 Obiekty sportowe
Wilkanów, gm. 

Bystrzyca Kłodzka
Hala Sportowa Wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacja mechaniczna z GWC 2010

52 Obiekty sportowe
Witoszyn, gm. 

Wymiarki
Hala Sportowa Wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacja mechaniczna z GWC 2010

53 Obiekty sportowe Wrocław Hala Sportowo-rekreacyjna HASTA Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja i ogrzewanie powietrzne 2013

54 Obiekty sportowe Kożuchów Hala Sportowa

Instalacja wodociągowa, hydratnowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

instalacja c.o., kotłownia gazowa, przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa, przyłącze oraz 

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze ciepłownicze

2016



55
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław Sky-Tower Instalacja grzewcza moc ~10MW 2009

56
Obiekty handlowo-

usługowe
Grabownica Pensjonat Wentylacja mechaniczna i instalacje sanitarne 2008

57
Obiekty handlowo-

usługowe
Milicz Folwark Wentylacja mechaniczna i instalacje sanitarne 2010

58
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław Salon Kosmetyczny Irena Eris Wentylacja mechaniczna i instalacje sanitarne 2010

59
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław, ul. Przyjaźni Kancelaria Radców Prawnych Wewnetrzne insalacje sanitarne, klimatyzacja i wentylacja mechaniczna -

60
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław, ul. Nyska Sala konferencyjna Wentylacja mechaniczna 2008

61
Obiekty handlowo-

usługowe
Świebodzice Sklep TESCO Wewnętrzne instalacje sanitarne z przyłączami, wentylacja mechaniczna 2010

62
Obiekty handlowo-

usługowe
Czeladź Sklep NETTO Wewnętrzne instalacje sanitarne z przyłączami, wentylacja mechaniczna 2009

63
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, ul. 

Horbaczewskiego
Sklep Biedronka

Wewnętrzna instalcaja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja grzewcza, kotłownia i instalacja gazowa
2011

64
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, ul. 

Solskiego
Sklep Biedronka

Wewnętrzna instalcaja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja grzewcza, kotłownia i instalacja gazowa
2011

65
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław Hala Kupców Instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna. 2011

66
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław, Leśnica Budynek usługowy Wentylacja mechaniczna 2013

67
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław, ul. Średzka Kawiarnia Wentylacja mechaniczna 2014

68
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, ul. 

Krakowska
Galeria Hndlowa SORAY

Wewnętrzna instalcaja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacja grzewcza
2015

69
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, ul. 

Krakowska
Budnynek Handlowo-Usługowy Wewnętrzna instalacja gazowa 2015

70
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, ul. 

Zwycięska
Hotel Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa kotłowni 2016

71
Obiekty handlowo-

usługowe

Wrocław, 

ul.Wodzisławska
Budynek biurowo-usługowy

Wewnętrzna instalcaja wodociągowa, hydrantowa, kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, 

klimatyzajca, instalacja grzewcza, kotłownie i instalacja gazowa, panele fotowoltaiczne
2017

72
Obiekty handlowo-

usługowe
Wrocław, ul. Na Grobli Hydropolos Przebudowa instalacji oczyszczania wody na potrzeby drukarki wodnej 2017


