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O nas

01/14

B

iuro projektów L-Bit powstało w roku 1998. Jest profesjonalną inżynierską firmą
specjalizującą się w wykonywaniu opracowań projektowych dla stadium koncepcji,

projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych. Przedmiotem naszych opracowań są obiekty przemysłowe, handlowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki
mieszkalne i biurowe. Naszą specjalnością są również projekty konstrukcji prefabry-

kowanych. Od początku działalności współpracujemy z dużymi firmami projektowymi
w Niemczech. Tworzymy wspólnie projekty prestiżowych obiektów, często o skomplikowanej konstrukcji. Powstają one w Stuttgarcie, Monachium, Hamburgu czy Berlinie oraz
w wielu innych mniejszych miejscowościach.
Jako optymalne rozwiązanie działalności firmy, przyjęto zasadę silnej obecności na rynku lokalnym oraz utrzymywaniu dobrych kontaktów z partnerami zagranicznymi, przy
realizacji szczególnie trudnych i wymagających projektów w Niemczech. Nasza działalność obejmuje też prowadzenie nadzorów autorskich, inwestorskich, doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji dokumentacji projektowej i kosztów budowy.
Obecnie biuro zatrudnia około 70 osób. Nasz zespół charakteryzuje się wysokimi kwalifikacjami oraz bogatym doświadczeniem. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym (Autodesk Robot Structural Analysis Professional
2020, SOFiSTiK 2020, ABC Płyta, Frilo, Autodesk Revit 2019, AutoCAD 2019, ALLPLAN
2019). Pozwala ono na optymalizację rozwiązań technicznych i ekonomicznych, a także
znacznie skraca czas opracowania dokumentacji. Posiadamy polisę ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie
Polski i Europy.
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Pawilony Tesco / 02



LOKALIZACJA:



INWESTOR:

ARCHITEKT:

 Bogatynia, ul. Daszyńskiego

 TESCO Polska sp. z o.o.

AGP sp. z o.o.

 Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie

 Lokalne firmy deweloperskie

ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław

 Ząbkowice Śląskie, ul. Jasna





ZAKRES OPRACOWANIA:

 Cały zakres projektu w fazie projektu budowlanego i wykonawczego

www.lbit.pl

Pawilony Tesco
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OPIS KONSTRUKCJI:

Trzy pawilony handlowe o odmiennej konstrukcji
dla sieci TESCO.
Obiekt w Bogatyni o konstrukcji prefabrykowanej. Żelbetowe słupy, belki obwodowe
i podwaliny, stalowe dźwigary nośne. W słupach żelbetowych zabetonowano rury
spustowe do odwodnienia dachu. Słupy zespolone ze stopami fundamentowymi
(tzw. stoposłupy).
Pawilony w Brzegu Dolnym i Ząbkowicach Śląskich zostały w całości wykonane jako
konstrukcje stalowe, według standardów TESCO. Przy pawilonie TESCO w Brzegu
Dolnym zaprojektowano dodatkowe elementy: wiatę nad strefą dostaw, elementy
zadaszeń oraz podkonstrukcje pod urządzenia techniczne.

www.lbit.pl

Pawilony Netto / 03



LOKALIZACJA:



INWESTOR:



ARCHITEKT:

 Lubin, ul. Szpakowa

 NETTO sp. z o.o.

AGP sp. z o.o.

 Głogów, ul. Kazimierza Wielkiego

 Lokalne firmy deweloperskie

ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław

 Kędzierzyn Koźle, ul. Kosmonautów
 Opole, ul. Wiejska
 Opole, ul. Fabryczna



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Ozimek, ul. Wyzwolenia
 Pieszyce, ul. Ogrodowa

 Projekt budowlany do pozwolenia na budowę

 Świdnica, ul. Gdyńska
 Wałbrzych, ul. Nowy Świat
 Wałbrzych, ul. Wrocławska
 Wołów, ul. Wojska Polskiego
 Zawadzkie, ul. Opolska
 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska
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Pawilony Netto
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OPIS KONSTRUKCJI:

Szereg pawilonów handlowych dla sieci NETTO.
Technologia obiektów oparta na standardach NETTO. Część pawilonów zaprojektowano
również z zadaszeniem z konstrukcji stalowej w formie dachu płaskiego lub jako wbudowane w istniejące obiekty, podlegające ochronie konserwatora zabytków (Wołów).
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Centrum logistyczne Netto / 04



LOKALIZACJA:

Domasław, ul. Południowa



INWESTOR:

NETTO sp. z o.o.



ARCHITEKT:

AGP sp. z o.o.
ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
 Powerzchnia: 24 000 m2 pow. całkowitej, w tym:
- 20 900 m2 pow. magazynowej
- 1 200 m2 pow. wiat
- 2 300 m2 pow. socjalnej, technicznej i biurowej
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OPIS KONSTRUKCJI:

Drugie (po Motańcu) centrum dystrybucyjne duńskiej firmy
NETTO, przeznaczone do zaopatrywania sieci sklepów w południowej części kraju.
Budynek hali magazynowej o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 108x192m
i wysokości 12m. Budynek wykonany jest w konstrukcji stalowej, wielonawowej,
z dylatacją w środku. Rozpiętość przęseł ramy stalowej wynosi 4x24m + 4x24m (po
obu stronach dylatacji). Obok budynku hali głównej znajduje się wiata magazynowa,
budynek przyłączy, zbiorniki wody pożarowej oraz budynek kontroli wjazdu.
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Pawilon handlowo-biurowy Lidl / 05



LOKALIZACJA:

 Wrocław, ul. Borowska



INWESTOR:

HCS z sp. z o.o. sp. komandytowa

 Opole, ul. Krapkowicka





ARCHITEKT:

Pracownia Projektowa SIGNUM T.
al. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

ZAKRES OPRACOWANIA:

 Cały zakres projektu w fazie projektu budowlanego i wykonawczego

www.lbit.pl
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Pawilon handlowo-biurowy Lidl
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OPIS KONSTRUKCJI:

Lidl we Wrocławiu na ulicy Borowskiej w części biurowej został
zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej. Część handlową zaprojektowano jako halę jedno-kondygnacyjną o konstrukcji stalowo-żelbetowej.
Konstrukcję dachu części jednokondygnacyjnej stanowią stalowe kratownice
typu N. Wiązary są dwuprzęsłowe i oparte przegubowo na ścianach murowanych
w miejscu trzpieni żelbetowych. Wykonano wymagane stężenia połaci dachowej
w polach przedskrajnych. Ściany budynku zaprojektowano jako murowane, wzmacniane słupami żelbetowymi, zamocowanymi sztywno w stopach fundamentowych.
Konstrukcję części dwukondygnacyjnej stanowi układ płytowo-belkowy oparty na
słupach żelbetowych oraz częściowo na ścianach murowanych za pośrednictwem
wieńców. Nad parterem i piętrem zaprojektowano stropy typu filigran.

www.l-bit.pl
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Osiedle Mieszczańskie - Wrocław / 06





LOKALIZACJA:

Wrocław, ul. Hubska



INWESTOR:

ATAL S.A.

ARCHITEKT:

AGP sp. z o.o.
ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Cały zakres projektu w fazie projektu budowlanego i wykonawczego
 Powierzchnia: 24 000 m2 pow. całkowitej, w tym:

37 000 m2

244

9

291

pow. całkowita na 10 poziomach

mieszkania

lokali usługowych

miejsc postojowych

www.lbit.pl
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OPIS KONSTRUKCJI:

Jedna z większych we Wrocławiu realizacji deweloperskich
w zwartej zabudowie. Pod całością terenu wykonano dwie kondygnacje podziemne, przeznaczone do celów parkingowych.
Na parterze od strony ulicy Hubskiej, przewiduje się funkcje
handlowo‑usługowe, pozostała powierzchnia przeznaczona
jest na cele mieszkaniowe.
Konstrukcja obiektu w przeważającej części monolityczna, w części podziemnej wykonana jako zwarta, powyżej podzielona na oddylatowane od siebie sekcje. Układ
konstrukcyjny podziemia słupowo‑ścianowy, stropy oparte na siatce podciągów.
Technologia stropów – płyta typu filigran, ściany konstrukcyjne w większości monolityczne. Do zbrojenia ścian w części podziemnej wykorzystano siatki zbrojeniowe
prefabrykowane na zamówienie. W płycie fundamentowej, pod większością słupów,
wykorzystano zbrojenie na przebicie typu Jordahl. Przy podciągach o dużych rozpiętościach zastosowano belki stalowe w systemie Spannverbund.
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Zielone Wojszyce / 07



LOKALIZACJA:

Wrocław, ul. Grota Roweckiego



INWESTOR:

ATAL S.A.



ARCHITEKT:

AGP sp. z o.o.
ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Cały zakres projektu w fazie projektu budowlanego i wykonawczego
 Dwa trzypiętrowe budynki, w których łącznie znajduje się 135 mieszkań
o zróżnicowanej powierzchni (od 40 do 72 m2). Podziemny parking ze 100
miejscami postojowymi

www.lbit.pl

Zielone Wojszyce
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OPIS KONSTRUKCJI:

Zielone Wojszyce Apartamenty to kameralne i eleganckie
osiedle zlokalizowane w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu.
Budynki zostały podzielone na dwie części: skrzydło A i skrzydło B. Skrzydło A – podpiwniczone z garażami podziemnymi wykonane w technologii monolitycznej z płytą
fundamentową o gr. 50cm, lokalnie pogrubioną, w technologii białej wanny. Skrzydło
B niepodpiwniczone posadowione na ławach fundamentowych. Konstrukcja główna
budynku została zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej oraz konstrukcji żelbetowej. Dach budynku w formie wiązarów drewnianych oparty jest na stropodachu żelbetowym. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe typu filigran.
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Budynek mieszkalny z usługami - Chorwacka / 08



LOKALIZACJA:

Wrocław, ul. Chorwacka



INWESTOR:

Arkadia Broker sp. z o.o.



ARCHITEKT:

TH Architekci
ul. Krawiecka 6-8/6, 50-148 Wrocław



ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt budowlany

www.lbit.pl
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Budynek mieszkalny z usługami - Chorwacka
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OPIS KONSTRUKCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z siedmioma
kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną.
Posadowienie zostało zaprojektowane na płycie fundamentowej żelbetowej

zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane połączone z konstrukcją budynku

o gr. 90cm pod częścią wysoką i 50cm pod częścią garażową. Konstrukcja części

za pośrednictwem systemowych łączników termoizolacyjnych. Na potrzeby pro-

podziemnej budynku zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna w technolo-

jektu przeprowadzono również ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji istnie-

gii białej wanny. Konstrukcja główna budynku zaprojektowana jest w technologii

jących budynków sąsiadujących z projektowanym obiektem.

tradycyjnej murowanej oraz konstrukcji żelbetowej. Dach budynku w formie stropodachu zielonego. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe typu filigran. Balkony

www.l-bit.pl

www.lbit.pl

Zakład produkcyjny Nestle Purina / 09

LOKALIZACJA:

WYKONAWCA:

ARCHITEKT:

Nowa Wieś Wrocławska

KAJIMA Poland sp. z o.o.

AGP sp. z o.o.
ul. Hallera 157/1, 53-201 Wrocław

ZAKRES OPRACOWANIA:

 Podwaliny jedno i wielowarstwowe
 Doki przeładunkowe
 Belki żelbetowe
 Biegi schodowe
 Elementy ścienne
 Słupy żelbetowe

www.lbit.pl
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Zakład produkcyjny Nestle Purina
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OPIS:

Pierwszy w Polsce, nowoczesny zakład produkcji karmy dla zwierząt Nestle Purina PetCare wraz z niezbędną infrastrukturą.
Powierzchnia użytkowa hali wraz z częścią biurową wynosi ponad 25 000 m2. Konstrukcję nośną hali stanowią prefabrykowane stopo-słupy żelbetowe oraz stalowe,
kratowe dźwigary dachowe. Rozpiętość dźwigarów nośnych wynosi od 12 do 24m. Na
dźwigarach oparto zimno gięte płatwie dachowe typu Z o rozpiętości 6m. Obudowę
hali wykonano z prefabrykowanych, trójwarstwowych podwalin oraz prefabrykowanych elementów ściennych. Ściany wewnętrzne wykonano jako elementy prefabrykowane jednowarstwowe.
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Centrum Handlowo-Rozrywkowe Pasaż Grunwaldzki / 10



LOKALIZACJA:

Wrocław, Plac Grunwaldzki



INWESTOR:

Echo Investment S.A.



ARCHITEKT:

MOFO Architekci,
ul. Skawińska 22/5, 31-066 Kraków



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Stropy monolityczne

www.lbit.pl
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Centrum Handlowo-Rozrywkowe Pasaż Grunwaldzki
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OPIS KONSTRUKCJI:

Jedno z największych w regionie centrów handlowo-rozrywkowych, doskonale zlokalizowane, świetnie skomunikowane, z szeroką i interesującą ofertą dla użytkowników.
Konstrukcja obiektu w przeważającej części monolityczna, podzielona na oddylatowane od siebie sekcje. Układ konstrukcyjny słupowo-płytowy z trzonami komunikacyjnymi. Strop posiada dużą ilość nieregularnych wycięć, licznie występują też
belkościany. Zbrojenie podstawowe stropów zrealizowano za pomocą indywidualnie
zaprojektowanych mat zbrojeniowych.
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Muzeum Mercedes - Benz - Stuttgart / 11



LOKALIZACJA:



Stuttgart, Mercedesstraße

INWESTOR:

Daimler Chrysler AG



ARCHITEKT:

UN Studio
Stadhouderskade 113, 1073 AX Amsterdam



ZAKRES OPRACOWANIA:

 Stropy monolityczne, słupy żelbetowe,
schody i rampy

www.lbit.pl



KONSTRUKCJA (WSPÓŁPR.):

Boll und Partner Beratende Ingenieure VBI GmbH
Etzelstraße 11, 70180 Stuttgart

www.l-bit.pl

Muzeum Mercedes - Benz - Stuttgart
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OPIS KONSTRUKCJI:

W budynku oprócz sal przeznaczonych do prezentacji eksponatów, zarówno historycznych jak i współczesnych, znajdują
się sklepy, restauracja, tarasy widokowe, muzeum dla dzieci
oraz kino.
Koncepcję cechuje duża dynamika formy, która daje zwiedzającym wrażenie ciągłego przenikania się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Bryła budynku zbudowana jest na rzucie koniczyny, w przestrzeni wznosi się podwójną spiralą. Sześć
poziomów wystawienniczych o wysokości jednej lub dwóch kondygnacji zapewnia
niezapomniane wrażenia zwiedzającym schodzącym z góry budynku ku dołowi.
Łącznie obiekt posiada 9 kondygnacji, zaś jego wysokość wynosi prawie 50m.
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Nowoczesne oprogramowanie – Modelowanie 3D

Najpopularniejsze rozwiązanie BIM dla inżynierów
budownictwa i architektów. Umożliwia projektowanie
budynków od koncepcji do projektu wykonawczego.

www.lbit.pl

Nowoczesne oprogramowanie – Modelowanie 3D
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Zaawansowane oprogramowanie inżynierskie umożliwiające projektowanie w technologii BIM. Dedykowane
szczególnie do konstrukcji żelbetowych.

www.lbit.pl

Nowoczesne oprogramowanie – Analiza konstrukcji
VERFASSER: WETZEL & von SEHT * Friesenweg 5E * 22763 Hamburg
PROGRAMM: Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019
PROJEKT: 17067 - Boxhagenerstraße BT A

Heft 5 – BT A – Gründung - 1.Nachtrag

Ansicht - Lastfälle: 1 (LF 1 Eigengewicht) 1

Robot™ Structural Analysis Professional jest znakomitym

VERFASSER: WETZEL & von SEHT * Friesenweg 5E * 22763 Hamburg
wsparciem
dla konstruktorów
- zawiera
wszechstronny
PROGRAMM:
Autodesk Robot
Structural Analysis Professional
2019
PROJEKT: 17067 - Boxhagenerstraße BT A

zestaw narzędzi
wykonywania obliczeń
Heft 5 – do
BT modelowania,
A – Gründung - 1.Nachtrag

i analizy
obiektów
Ansicht
- Lastfälle:
1 (c.budowlanych.
wlasny) 1
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Nowoczesne oprogramowanie – Analiza konstrukcji
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Firma SOFiSTiK jest wiodącym w Europie producentem
oprogramowania do analizy numerycznej wszystkich
typów obiektów budowlanych.

www.lbit.pl

Korzyści z modelowania 3D – technologia BIM

BIM Vision to darmowa przeglądarka modeli IFC. Pozwala ona na oglądanie wirtualnych
modeli budynków, które zostały stworzone w takich narzędziach CAD jak: Revit, Archicad, Tekla, Allplan i inne.
To niezwykle proste w obsłudze narzędzie pozwola oszczędzić czas. BIMVision umożliwia uczestnikom projektu identyfikację problemów i ich rozwiązanie jeszcze w fazie
projektowej, sprawniejszy niż kiedykolwiek obieg informacji pomiędzy uczestnikami
procesu inwestycyjnego oraz optymalizację czasu pracy.

Darmowe oprogramowanie do koordynacji projektu. Dzięki Tekla BIMsight możliwe jest
łączenie wielu modeli IFC w jeden, a dzięki temu łatwa kontrola ewentualnych kolizji.
Dużą zaletą tego programu jest możliwość wykorzystania go na urządzeniach mobilnych
bezpośrednio na placu budowy.

www.lbit.pl

Korzyści z modelowania 3D – technologia BIM
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Aplikacja ułatwia korzystanie z cyfrowych modeli budynków i współpracę między
członkami projektu. DESITE MD umożliwia bieżącą kontrolę postępów w projekcie.
Dzięki funkcji nadawania atrybutów istnieje możliwość filtrowania elementów
i tworzenia zestawień z potrzebnymi danymi.

www.lbit.pl

ADRESY

TELEFON

MAIL

WWW

ul. Laskowa 4,

(71) 363 98 40

biuro@lbit.pl

lbit.pl

50-510 Wrocław
ul. Bardzka 30,
50-517 Wrocław

