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PROJEKTOWANIE
Interbiuro to fi rma inżynieryjna specjalizująca 
się w projektowaniu, aranżacji i modernizacji 
powierzchni biurowych oraz komercyjnych. 

Zajmujemy się wsparciem Klienta 
w całościowej realizacji projektu – od wizji 
poprzez projektowanie wielobranżowe, 
value engineering, a także kompleksowe 
prowadzenie procedur administracyjnych.

FIT OUT  
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie realizacji 
i wykończeń biurowych ze wszystkimi branżami. 
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odświeżeń 
powierzchni.

Kierujemy swoje usługi do właścicieli, zarządców 
i najemców nieruchomości biurowych. Swoich Klientów 
wspieramy na każdym etapie inwestycji. W realizacji 
projektów pełnimy rolę Generalnego Wykonawcy.

GWARANCJE
Mamy 16 lat doświadczeń
i ugruntowaną, popartą 
referencjami pozycję 
w branży. 

Większość Klientów 
powraca do nas 
z kolejnymi zleceniami.
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standard Jesteśmy liderem rynku - 
promujemy nowoczesne rozwiązania, 
spełniamy wysokie standardy 
jakościowe i użytkowe

przejrzystość Przestrzegamy 
reżimu budżetowego

szacunek Dotrzymujemy 
ustalonych terminów

kompetencje Posiadamy 
specjalistyczne kompetencje inżynieryjne 
na wszystkie etapy inwestycji

kreatywność Dysponujemy 
wszechstronną kadrą doświadczonych 
inżynierów, inspektorów, architektów 
i project managerów

doświadczenie Mamy doświadczenie 
w realizacji złożonych projektów 

relacje Wspieramy Klientów 
na wszystkich etapach procesu 
inwestycyjnego, od doradztwa po prace 
projektowe i adaptacyjne
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umowa,
harmonogram

2 dni
harmonogram

budżet
3 dni

projekt
architektoniczny

2-3 tygodnie

space plan
5 dni

analiza
potrzeb Klienta

2 dni

realizacja
6-8 tygodni

nowe
biuro

Akceptujemy 

space plan oraz 

projekt architektoniczny 

Klienta

TIMELINE

projektant / product manager

inwestor / zarządca

prognozowana ścieżka współpracy
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100% gwarancji dotrzymania harmonogramu
i ustalonego budżetu

200 tys m2 zrealizowanej powierzchni biurowej

6 projektantów, 10 inżynierów oraz inspektorzy 
nadzoru gotowi do dyspozycji

36 miesięcy gwarancji wykonawczych

20 mln zł średniego rocznego obrotu fi rmy
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Profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania, a także komu-
nikatywność pracowników Interbiuro – od ekipy budowlanej po 
Managera Projektu stanowią o unikalności tego wykonawcy.

Patrycja Ptaszek-Strączyńska / MACROLOGIC

Kompetencja pracowników, otwartość i elastyczność sprawia, że 
z pełnym przekonaniem polecamy fi rmę jako terminowego i rzetel-
nego wykonawcę.

BNP PARIBAS REAL ESTATE  
  
Projektanci Interbiuro wykonują zlecenia terminowo, wykazując 
się jednocześnie wiedzą i umiejętnością ergonomicznego projek-
towania przestrzeni biurowej oraz znajomością najnowszych tren-
dów architektonicznych i rozwiązań techniczno-materiałowych. 
Wysoka jakość wykonywanych prac oraz doskonała współpraca 
przy realizacji oczekiwań naszych Klientów spowodowały, iż Inter-
biuro jest naszym partnerem, którego staramy się zapraszać do re-
alizacji prac adaptacyjnych. 

Roger Anderson / VASTINT

Interbiuro to partner w pełni wiarygodny. Realizuje zlecenie w założo-
nym terminie i uzgodnionym budżecie, z gwarancją jakości wykonania.

Michał Kaźmierski / GILEAD RE
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Doradcy Klienta

☎ 664 789 388  
☎ 602 373 265

☎ (22) 570 82 00

email: info@interbiuro.pl
www.interbiuro.pl

ul. Rakowiecka 30 paw. 1
02-528 Warszawa

KONTAKT
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