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Rossmann dołączył do grona klientów Grupy AWBUD
Grupa AWBUD podpisała umowę na realizację robót budowlanych dla firmy Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Polska Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie robót żelbetowych dla magazynu
wysyłkowego, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. św. Teresy 109. Wartość zlecenia oszacowano na ponad 5 mln
zł netto, zaś zakończenie prac przewidziano na koniec marca 2018 roku.
Roboty żelbetowe dla magazynu wysyłkowego, które będą wykonywane przez Grupę AWBUD, są częścią zadania
inwestycyjnego obejmującego rozbudowę magazynu centralnego Rossmann SDP Sp. z o.o. w Łodzi. W ramach kontraktu
Grupa będzie odpowiedzialna również za skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie obiektu.
- Spółka Rossmann SDP należy do największej sieci drogeryjnej w Europie, działającej od 1972 roku, która tylko w Polsce
obejmuje ok. 1,2 tys. sklepów. Cieszymy się, że kolejna tak duża i ceniona marka zaufała naszym kompetencjom w obszarze
budownictwa magazynowego – mówi Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A. – Wierzymy, że dołączenie Rossmanna
do grona takich naszych klientów, jak Grupa Maspex, Amica, czy Develey, dla których realizowaliśmy obiekty magazynowe,
pozytywnie wpłynie na nasz wizerunek jako solidnego wykonawcy w tym obszarze oraz bezpośrednio przełoży się na liczbę
i zakres pozyskiwanych kolejnych kontraktów – dodaje Michał Wuczyński.
Na przestrzeni 28 lat działalności Grupa AWBUD była wykonawcą wielu inwestycji dla renomowanych inwestorów.
W portfolio posiada realizacje m.in. dla takich marek jak: Amica, Black Red White, Bridgestone, Develey, Eberspächer, Grupa
Maspex/TYMBARK, Hasco-Lek, KGHM, Konsorcjum Stali, LafargeHolcim, Michelin, Opel, Parkridge, PepsiCo, PKN Orlen,
Procter&Gamble, Unibail-Rodamco, UTZ, Schindler, Unilever.

____________
Grupa AWBUD posiada bogate doświadczenie w obszarze budownictwa przemysłowego, m.in. w zakresie budowy zakładów
produkcyjnych, obiektów magazynowych, konstrukcji żelbetowych i specjalistycznych instalacji. AWBUD realizuje także projekty z zakresu
rewitalizacji galerii handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej, a także inwestycje z obszaru ekologii. Zespół blisko 450 wysoko
wykwalifikowanych pracowników, w tym 100 inżynierów różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z 28 lat
działalności AWBUD na polskim rynku i realizacji ponad 450 inwestycji. Pracownicy Grupy AWBUD zdobywali doświadczenia
w największych zarówno międzynarodowych, jak i polskich firmach budowlanych. Grupa realizuje prace przede wszystkim w formule
generalnego wykonawstwa. Kontrakty są pozyskiwane przez biura regionalne, znajdujące się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu
i Wrocławiu, a także przez centralę w Fugasówce w woj. śląskim. Najczęściej są to inwestycje o wartości od 10 do 100 mln zł. W strukturach
Grupy AWBUD funkcjonuje własne biuro projektowe, zaś własne siły wykonawcze zapewniają wsparcie w realizacji kontraktów,
w szczególności w obszarze prac żelbetowych i sanitarnych.
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