Instalacje
Mechaniczne
Kompleksowa realizacja wszystkich
instalacji na najwyższym, światowym
poziomie wykonania.

Instalacje mechaniczne

Profil Grupy
Na świecie ENGIE promuje odpowiedzialny
i zrównoważony rozwój w ramach takich obszarów jak
energia elektryczna, gaz ziemny oraz usługi na rzecz
sektora energetycznego.

Terminal T1, Warszawa Okęcie

Grupa konsekwentnie dąży sprostania głównym wyzwaniom
związanym z przechodzeniem na gospodarkę o niskiej emisji
CO2, takim jak walka ze skutkami zmian klimatycznych
i dostosowywaniem się do nich, zapewnieniem bezpieczeństwa

ENGIE Technika Instalacyjna

dostaw oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.
Grupa proponuje efektywne i innowacyjne rozwiązania dla

Nowoczesne instalacje – najwyższa jakość poparta
wiedzą i doświadczeniem

Klientów indywidualnych, odbiorców miejskich oraz
przedsiębiorstw w oparciu o know-how oraz doświadczenie
w czterech kluczowych sektorach związanych z energią

ENGIE w Polsce

odnawialną, efektywnością energetyczną, gazem ziemnym
oraz technologią cyfrową.
ENGIE zatrudnia 154 950 pracowników na całym świecie
i osiągnęła przychód w wysokości 69,9 mld € w 2015 roku.

Kluczowe dane:

ENGIE Technika Instalacyjna oferuje kompleksowe wykonanie
instalacji w budynkach biurowych, przemysłowych, budynkach

ponad 400 mln PLN

użyteczności publicznej – od projektu przez realizację po bieżącą

Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI)

wartość obrotów osiąganych przez grupę,

obsługę, w całej Polsce.

i jest reprezentowana w głównych międzynarodowych

ponad 1200

Firma realizuje kontrakty w bezpośredniej współpracy

obsługiwanych Klientów w Polsce,

z inwestorem, dla Generalnych Wykonawców, oraz w modelu

ponad 2 mln m2

Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. ENGIE znajduje się

indeksach: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Sooxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe
i Euronext Vigeo ( Eurozone 120, Europe 120, France 20).

obsługiwanych powierzchni,

ponad 2500
gospodarstw domowych, do których
dostarczane jest ciepło,

12 województw
ze stałą obecnością ekip serwisowych,

9

zatrudnionych pracowników.

Wiceprezes
Zarządu ENGIE
Technika
Instalacyjna

w pierwszej piątce firm instalacyjnych w Polsce.
Firma posiada własne biuro projektowe, wykorzystuje najnowsze

„Jesteśmy częścią bardzo dużego światowego

narzędzia wspierające projektowanie z wykorzystaniem

koncernu. Posiadamy odpowiednie gwarancje

modelowania 3D.

i zabezpieczenie finansowe dzięki czemu

Dużą uwagę poświęcamy systemom sterowania i kontroli pracy
instalacji, dzięki czemu ograniczamy zużycie energii i podnosimy
komfort użytkowania. Stosujemy najnowsze technologie
w dziedzinie rozwiązań cyfrowych.

biur na terenie kraju,

ponad 650

Marek Durski,

Kontakt: +48 22 851 97 40, info@engie-instalacje.pl
www.engie-instalacje.pl

zapewniamy bezpieczeństwo w realizacji
każdego projektu. W Polsce na swoją markę
pracujemy od 2004 roku. Opieramy się na
bardzo doświadczonych inżynierach i
łączymy to z wdrażaniem najnowszych
rozwiązań. Dzięki naszym realizacjom obiekty
są bardziej przyjazne dla ich użytkowników, a
dla inwestorów coraz bardziej efektywne”.

Grupa ENGIE w Polsce
Usługi Facility Management:
ENGIE Services Sp. z o.o.

Zaopatrzenie w ciepło:
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Tel.: 22 518 01 86 do 88

ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 848 63 00
Pogotowie Ciepłownicze 993

Instalacje mechaniczne:
ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.

ENGIE Term Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa
Tel.: 22 851 97 40

ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 35 44

Instalacje elektryczne:
ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
Tel.: 32 231 48 83

Źródła odnawialne, sprzedaż energii:
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tel.: 32 603 05 99

ENGIE Złotów Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 29 69

Usługi kompleksowe:
ENGIE EC serwis Sp. z o.o.
ul. Kulczyńskiego 6, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 847 44 80
Pogotowie Techniczne 993

engie-polska.pl

