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Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy jako
deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
jak autostrada A1 – kluczowy projekt drogowy Europy.
Jesteśmy zaangażowani
w zrównoważony rozwój
i prowadzimy własny program: Zielona inicjatywa
Skanska. Zatrudniamy 6,8
tys. osób, których bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Jesteśmy wśród najcenniejszych firm budowlanych w Polsce w rankingach
Newsweeka i Rzeczpospolitej. Zajmujemy 1. miejsce
w rankingach: Firma dla
Inżyniera oraz Idealny Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy w Warszawie, autostrada
A1, zbiornik wodny Świnna
Poręba, most Tysiąclecia we
Wrocławiu oraz Port Lotniczy w Jasionce k. Rzeszowa.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudniającej 52
tys. osób w Europie, USA
i Ameryce Łacińskiej. Grupa
Skanska jest jedną z największych firm budowlanych na
świecie, od 1965 r. notowaną na sztokholmskiej giełdzie. W 2010 roku wykazała
przychody w wysokości 51
mld PLN (122 mld SEK).

Informacja prasowa

Wybudujemy market „Majster” w Trzebini
Kraków, 25 maja 2011 r.

Mieszkańcy Trzebini zyskają nowe miejsce,
w którym będą mogli zaopatrzyć się w materiały budowlane i wyposażenie wnętrz.
Skanska podpisała właśnie umowę na budowę marketu „Majster”. Powstanie on do
połowy października tego roku.
Budowany przez nas „Majster” będzie zlokalizowany przy ul. Długiej w Trzebini w woj. małopolskim.
– Będzie to obiekt składający się w części zasadniczej z powierzchni sprzedażowej, a także administracyjno-socjalnej – mówi Andrzej Frydryk, Menedżer Projektu, Skanska. – W najwyższym punkcie
wysokość marketu wyniesie prawie 15 metrów.
Nowy market w liczbach
- Powierzchnia użytkowa sklepu, który wybudujemy w Trzebini, to ogółem ponad 5,1 tys. m². Powierzchnia sprzedażowa wyniesie prawie 1,7 tys.
m², podczas gdy część techniczna i ekspozycyjnomagazynowa znajdzie się na ponad 2,8 tys. m² tłumaczy Andrzej Frydryk. - Długość budowanego
obiektu to 115 m, a szerokość – 40 m.
Wraz z budową marketu, wykonamy też parking
na 168 miejsc, drogi dojazdowe oraz place.
„Majster” to największa i najdłużej działająca firma handlowa branży budowlanej w południowo-

wschodniej Polsce. Posiada ponad 21 sklepów w
czterech województwach. Sieć „Majster” to także
centrum wyposażenia wnętrz.
Firma z doświadczeniem
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów handlowych i usługowych. Naszymi klientami są wiodące światowe sieci handlowe.
Zrealizowane przez Skanska centra stały się rozpoznawalnymi wizytówkami polskich miast. Sztandarowym projektem firmy są warszawskie Złote
Tarasy ze szklanym dachem o powierzchni ponad
10 tys. m².
Od wielu lat współpracujemy z dużymi światowymi sieciami handlowymi. Tesco, Makro Cash &
Carry, Auchan, Media Markt, Lidl i IKEA wielokrotnie powierzały nam realizację swoich obiektów,
dowodząc w ten sposób zaufania do marki Skanska.
Inwestycja w Trzebini to jedna z wielu realizowanych przez Skanska w Małopolsce. Najważniejszą
budową prowadzoną przez nas obecnie w tym
regionie jest zbiornik wodny Świnna Poręba. Ponadto, budujemy zachodnią obwodnicę Kęt, wiadukt nad linią PKP na drodze krajowej nr 28 Wadowice – Sucha Beskidzka, a w Skawinie zakład
zagospodarowania odpadów i Park Technologiczny.
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