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Zrealizowane projekty



Nasze doświadczenie

Skynet Polska od ponad 10 lat zajmuje stabilną i wiarygodną pozycję na polskim 

rynku zapewniając fachową realizację oraz profesjonalną obsługę. Oferuje nowoczesne 

i kompleksowe rozwiązania w branży instalacyjnej i budowlanej, jest wykonawcą 

projektów powierzchni biurowych, komercyjnych i przemysłowych, instalacji elektrycznych, 

automatyki budynkowej i systemów zarządzania budynkami, dostawcą rozwiązań 

w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa, instalacji niskoprądowych 

i teleinformatycznych, a także instalacji sanitarnych i HVAC.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dostosowanych do indywidualnych 

wymagań naszych Klientów. Realizujemy projekty o różnej skali i stopniu skomplikowania. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie zapewniając fachowe doradztwo 

i profesjonalną obsługę. Rzetelnie i terminowo realizujemy powierzone nam zadania. 

Współpracując z czołowymi fi rmami na rynku zdobyliśmy cenne doświadczenie. Oferujemy 

najwyższej jakości rozwiązania oraz usługi dostosowane do potrzeb naszych Klientów.



Zrealizowane projekty: 

Obiekty komercyjne
• Wykonaliśmy instalacje systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania 

i napadu, systemu nagłośnienia ewakuacyjnego i lokalnego oraz klap pożarowych 
w obiekcie Hotel Polonia w Warszawie (al. Jerozolimskie).

• Zrealizowaliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na 
powierzchniach biurowych w obiekcie Adgar Plaza w Warszawie (ul. Postępu).

• Wykonaliśmy instalacje elektryczne w obiekcie biurowym RWE STOEN w Warszawie 
(ul. Włodarzewska). W zakresie naszych prac znajdowała się również kompleksowa 
realizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: system sygnalizacji 
pożaru, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, telewizja 
dozorowa oraz rozwiązania audio-wideo. 

• Byliśmy wykonawcą elektronicznych systemów bezpieczeństwa: systemów sygnalizacji 
włamania i napadu, telewizji dozorowej w salonie wystawowo-magazynowym fi rmy 
Parker Poland Sp. z o.o. w Cząstkowie Polskim.

• Zrealizowaliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych 
oraz systemu gaszenia gazem dla Aranżacji Trustwave w Warszawie.

• Wykonaliśmy instalacje teletechniczne, m.in.: system kontroli dostępu i telewizji 
dozorowej w biurowcu Warsaw Financial Center dla biura General Electric.



• Byliśmy wykonawcą instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, wraz 
z okablowaniem strukturalnym LAN dla biurowca Warsaw Trade Tower w Warszawie. 

• Zrealizowaliśmy prace w zakresie instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji 
włamania i napadu, kontroli dostępu, okablowania światłowodowego, okablowania 
strukturalnego LAN, telewizji satelitarnej i naziemnej oraz instalacji elektrycznych, 
w sklepach ELECTRO WORLD na terenie Polski.

• Zrealizowaliśmy kontrakt ogólnobudowlany dla międzynarodowej sieci sklepów 
ALDO. Zakres prac obejmował wewnętrzne prace budowlano-wykończeniowe, 
instalacje elektryczne, oświetlenia, montaż systemu wentylacji i klimatyzacji.

• Wykonaliśmy projekty instalacji teletechnicznych wraz z ich montażem i uruchomieniem 
dla punktów dystrybucyjnych sklepu internetowego Ole Ole! W zakresie dostarczanych 
rozwiązań znajdowały się: system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli 
dostępu i system telewizji dozorowej. 

• Byliśmy wykonawcą projektu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz 
z siecią rozproszoną systemu HDTV do odbiorników na hali sprzedaży w sklepach sieci 
AVANS. Prace prowadziliśmy m.in. w Białymstoku, Chełmie, Łukowie, Międzyrzeczu 
Podlaskim, Siedlcach, Skierniewicach, Starachowicach, Tomaszowie Lubelskim 
i Warszawie.

• Współpracowaliśmy z fi rmą SUBWAY przy realizacji instalacji elektrycznych i systemów 
teletechnicznych dla lokali usługowych na terenie Warszawy.  

• Wykonaliśmy kompleksowo instalacje elektryczne w hali sklepowej fi rmy ZOO Natura 

Sp. z o.o. w lokalizacjach na terenie całego kraju, m.in.: w Białymstoku, Dąbrowie 
Górniczej, Opolu, Warszawie i Włocławku. 



• Wykonaliśmy kompleksowo elektroniczne systemy bezpieczeństwa oraz instalacje 
teletechniczne dla osiedla Rezydencja Narbutta na warszawskim Mokotowie. 

• Byliśmy wykonawcą instalacji telewizji dozorowej, instalacji systemu sygnalizacji 
włamania i napadu, oraz systemu kontroli dostępu w hali magazynowej fi rmy 
KOLPORTER w Warszawie. 

• Zrealizowaliśmy prace w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa 
takich jak: system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej oraz 
elektroniczny system przeciwkradzieżowy dla sklepów TK Maxx w różnych miastach 
w Polsce, m.in.: w Bydgoszczy, Kielcach, Opolu, Warszawie i Szczecinie.

• Wykonaliśmy instalację systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji 
pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oraz elektronicznego systemu 
przeciwkradzieżowego dla obiektu VAN GRAAF w centrum handlowym Złote Tarasy 
w Warszawie.

• Byliśmy odpowiedzialni za instalacje elektryczne i teletechniczne w sieci pizzerii 
Domino’s Pizza na terenie kraju. 

• Współpracowaliśmy z fi rmą Neinver w zakresie wykonania zasilania i sterowania 
oświetlenia reklam zewnętrznych centrum handlowego Factory Annopol oraz 
wykonania oświetlenia pasażu handlowego dla centrum Factory Ursus. Dodatkowo 
wykonaliśmy instalacje elektryczne, teletechniczne oraz wentylacji i klimatyzacji dla 
najemców centrum handlowego. Realizowaliśmy prace dla takich najemców jak, 
m.in.: New Balance, Nord, Jupi Park, Samsonite, Full of Style, May Way, Wrangler, 

Reserved, Guess i inne. 

• Zrealizowaliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych 
w biurze oraz sklepach obuwniczych fi rmy KARI w wielu lokalizacjach w Polsce, m.in.: 
w Gdańsku, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Piotrkowie, Płocku, Wrocławiu, 
Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie, Sosnowcu i Szczecinie.



Banki
• Wykonaliśmy instalacje elektryczne i teletechniczne w placówce banku BRE Bank 

we Wrocławiu (ul. Oławska).

• Prowadziliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych 
w oddziale banku mBank w Warszawie (ul. Grójecka).

• Zrealizowaliśmy projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w placówce 
banku MultiBank w Warszawie (ul. Komisji Edukacji Narodowej).

• Wykonaliśmy instalacje elektryczne i teletechniczne w obiekcie Millennium Plaza 
dla banku Millennium w Warszawie (al. Jerozolimskie).

• Byliśmy wykonawcą instalacji elektrycznych i teletechnicznych podczas realizacji 
kompleksowej modernizacji placówek Millennium w oddziałach banku na terenie 
Polski (Gdańsk, Gdynia, Ostrów Mazowiecka, Czarna Woda, Łańcut, Olsztyn, Bydgoszcz, 
Elbląg, Opole, Wrocław, Katowice, Lublin).

• Prowadziliśmy prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych 
w oddziale banku PKO BP w Warszawie (ul. Piękna).



Obiekty publiczne
• Wykonaliśmy wydzielone instalacje elektryczne oraz teletechniczne w obiektach 

Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wydziałów Komunikacji na terenie północnej 
i centralnej Polski, dedykowane pod ogólnopolski system Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

• Zrealizowaliśmy projekt instalacji okablowania strukturalnego oraz światłowodowego, 
wydzielonej instalacji elektrycznej w obiekcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji MSWiA ul. Batorego w Warszawie.

• Byliśmy wykonawcą instalacji sieci komputerowej LAN oraz wydzielonej sieci 
elektrycznej w obiekcie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ul. Miodowa 6/8). 

• Wykonaliśmy projekt oraz montaż instalacji budynkowych dla Rzecznika Praw 

Pacjenta. W zakresie naszych prac znajdowały się instalacje elektryczne, oświetlenie 
oraz systemy teletechniczne. 

• Zainstalowaliśmy elektroniczne systemy bezpieczeństwa takie jak: system sygnalizacji 
włamania i napadu, system kontroli dostępu oraz system telewizji dozorowej, 
w obiektach wojskowych Straży Granicznej w Kętrzynie, Bartoszycach, Braniewie 

i Gołdapi. Dostarczyliśmy również elektroniczne systemy bezpieczeństwa do 
największego drogowego przejścia granicznego w Europie – Bezledy. 



Kasyna

• Wykonaliśmy system telewizji dozorowej zbudowany z ponad 100 kamer z pełnym 
sterowaniem oraz wyposażyliśmy pokój monitoringu w elementy szybkiego podglądu 
dla kasyna Hotelu Hilton w Warszawie. W zakresie naszych prac znajdowało się 
również wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz szybkiego systemu 
powiadamiania o niebezpieczeństwie.

• Byliśmy wykonawcą systemu telewizji przemysłowej w kasynie SUNRISE w Warszawie. 
Powierzono nam również wykonanie systemu telewizji przemysłowej, systemu 
sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu w kasynach SUNRISE 
w Jankach k./Warszawy, Kielcach, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. 

• Zrealizowaliśmy projekt instalacji telewizji przemysłowej, instalacji systemu sygnalizacji 
włamania i napadu, oraz systemu kontroli dostępu w kasynie hotelu METROPOL 

w Warszawie.

• Powierzono nam realizację instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w kasynie 
Hit Casino w Toruniu.



Obiekty sportowe

• Zrealizowaliśmy  instalacje teletechniczne w obiekcie fi tness ENERGY Galeria 

Mokotów. W zakresie naszych prac znajdowało się wykonanie sieci LAN oraz 
instalacji telewizji przemysłowej, systemu zasilania i rozprowadzenia sygnałów TV 
do odbiorników wraz z wykonaniem pola antenowego na dachu Galerii Mokotów.

• Byliśmy wykonawcą instalacji sieci LAN oraz systemu rozproszonego telewizji na 
terenie hali klubu sportowego ENERGY dla fi rmy HOLMES PLACE Poland Sp. z o.o.  
w obiekcie C. H. Arkadia w Warszawie.

• Wykonaliśmy instalacje elektryczne, teletechniczne oraz system automatyki 
budynkowej dla klubu Fitness C.H. Skorosze, zarządzanego przez HOLMES PLACE 
Poland Sp. z o.o.

• Zrealizowaliśmy instalacje elektryczne oraz okablowanie sieciowe LAN dla obiektu 
fi tness Gravitan Health and Sport Clubs. Dodatkowo w zakresie naszych prac 
znajdował się system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy.

• Nawiązaliśmy współpracę z nową marką klubów Fitness 24 Seven, która od 2014 
roku jest obecna również w Polsce. W zakresie realizowanych dla tej sieci prac 
znajdują się instalacje elektryczne, oświetlenie, oraz systemy teletechniczne. 

• Wykonaliśmy instalacje teletechniczne takie jak: system sygnalizacji włamania 
i napadu, telewizję przemysłową, sieć komputerową LAN oraz system nagłośnienia 
na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Polonia w Warszawie.



Concept Tower
Concept Tower to nowoczesny biurowiec klasy A znajdujący się w centrum 
Warszawy o przestrzeni biurowej i komercyjnej 8 845 m2. Budynek został 
zaprojektowany zgodnie z zasadami proekologicznego budownictwa 
i spełnia wymagania międzynarodowego systemu certyfi kacji LEED. 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne pozwalają na 
wygodną adaptację powierzchni do zróżnicowanych potrzeb najemców.  

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Jasna 26 – prace ogólnobudowlane
Jasna 26 to biurowiec klasy A, który powstał wskutek renowacji istniejącej 
w centrum Warszawy kamienicy rozbudowanej o dwa nowe skrzydła. 
Nowa, estetyczna aranżacja ponad 60 letniego budynku sprawiła, że 
obiekt może pochwalić się 5 250 m2 nowoczesnej powierzchni najmu 
brutto części usługowej i biurowej.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Instalacji Elektrycznych
• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)
• Systemu Gaszenia Gazem
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa 
Finansów
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ma swoją 
siedzibę w Radomiu. Kompleks budynków o łącznej powierzchni 
całkowitej ok. 5 000 m2 powstał w 2010 roku.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Lokalizacja: Warszawa, ul. Grzybowska 87

Inwestor: Concept Development

Generalny Wykonawca: IDS-Bud Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 12 500 m²

Lokalizacja: Warszawa, ul. Jasna 26

Inwestor: Mermaid Properties Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Mermaid Construction 
Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 5 250 m²

Lokalizacja: Radom, ul. Samorządowa 1

Inwestor: Ministerstwo Finansów

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Powierzchnia prac SKYNET: 2 529 m²



ADGAR Park West
Adgar Park West to kompleks biurowy usytuowany w zachodniej części 
biznesowego centrum stolicy. Składa się z trzech połączonych ze sobą 
budynków, które tworzą dobrze wyposażony i funkcjonalny kompleks 
o całkowitej powierzchni najmu wynoszącej ponad 43 000 m2. Obiekt 
spełnia wysokie wymagania w zakresie standardu infrastruktury 
technologicznej.  

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
• Modernizacja instalacji elektrycznych
• System Oddymiania Grawitacyjnego
• System Okablowania Strukturalnego (LAN)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 
w sprawach związanych m.in. z dopuszczaniem do obrotu produktów 
leczniczych, dopuszczaniem do obrotu produktów biobójczych, 
wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych. Zajmuje 
się również wykonywaniem badań klinicznych.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Instalacje Elektryczne,
• System Automatyki Budynkowej i BMS,
• System Sygnalizacji Pożaru (SSP),
• System Gaszenia Gazem
• System Okablowania Strukturalnego (LAN)

Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki to centralny urząd państwowy, który 
bierze udział w konstruowaniu i kontroli rynku energii elektrycznej 
w Polsce. Zajmuje się również m.in.: restrukturyzacją i modernizacją 
przedsiębiorstw energetycznych oraz realizuje działania przyczyniające 
się do zmniejszania strat energii.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Instalacje Elektryczne,
• System Automatyki Budynkowej i BMS, 
• System Sygnalizacji Pożaru (SSP),
• System Gaszenia Gazem
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Inwestor: Adgar Sp. z o.o.

Lokalizacja: Warszawa, al. Jerozolimskie 181 C

Inwestor: Adgar Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aluglass Realizacje 
Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 12 500 m²

Lokalizacja: Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Inwestor: Adgar Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aluglass Realizacje 
Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 3 000 m²



Krajowa Izba Rozliczeniowa
Siedziba Krajowej Izby Rozliczeniowej znajduje się w warszawskim 
biurowcu na ul. Pileckiego 65. Obiekt o powierzchni całkowitej 
ok. 5 100 m2 został wybudowany w 2003 roku. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Nagłośnienia Lokalnego (PA)
• Instalacji Audio-Video i TV-SAT
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacja: Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Oczyszczalnia Scieków „Czajka”
Zaprojektowana na początku lat 70-tych XX wieku Oczyszczalnia Ścieków 

„Czajka” została oddana do eksploatacji w 1991 r. Zakład położony jest 
w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 
ha. W 2008 roku podpisano umowę na modernizację i rozbudowę obiektu, 
mającą na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz dostosowanie 
do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Systemu Detekcji CO / LPG
•  Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
•  Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
•  Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
•  Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
•  Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)
•  Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo rozwoju regionalnego jest organem państwowym, 
który zajmuje się m.in.: współpracą z organizacjami zrzeszającymi 
jednostki samorządu terytorialnego oraz opracowywaniem 
projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Instalacji Elektrycznych
• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pileckiego 65

Powierzchnia prac SKYNET: 5 100 m²

Lokalizacja: Warszawa, ul . Czajki 4/6

Inwestor: MPWiK

Generalny Wykonawca: IDS-Bud Sp. z o.o. 



KEN Center E.Leclerc
KEN Center to średniego rozmiaru wielofunkcyjne centrum znajdujące się 
na warszawskim Ursynowie. Składa się z części biurowej o powierzchni 
ponda 4 000 m2, galerii handlowej i hipermarketu E.Leclerc. KEN Center 
to najnowocześniejsze i największe centrum handlowe na Ursynowie. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Galeria Bronowice
Galeria Bronowice jest nowoczesnym centrum handlowym 
w Krakowie, które powstało w 2013 roku. Największym 
najemcom galerii zajmującej powierzchnię ponad  60 000 m2

jest hipermarket Auchan. Auchan to grupa o zasięgu 
międzynarodowym, która posiada ponad 800 hipermarketów 
oraz ponad 800 supermarketów pod marką Simply. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacje: Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

Inwestor: E.Leclerc

Generalny Wykonawca: CFE Polska Sp. z o. o.

Powierzchnia prac SKYNET: 9 890 m²

Lokalizacja: Warszawa, ul. Goszczyńskiego 1

Inwestor: Platinum Hospitals

Generalny Wykonawca: IDS-Bud Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 15 000 m²

Platinum Hospitals (Szpital Św. Elżbiety, Mokotowskie 
Centrum Medyczne)
PLATINUM HOSPITALS jest szpitalem powstałym w wyniku przebudowy 
szpitala św. Elżbiety, który znajduje się na warszawskim Mokotowie. 
Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne. W skład szpitala wchodzą: 
Specjalistyczne Oddziały Szpitalne, 54 pokoje pacjentów, Blok Operacyjny 
(5 w pełni wyposażonych sal), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Medycznej, Pracownia  Badań Endoskopowych, Izba Przyjęć, Laboratorium, 
Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Wykonanie okablowania pod systemy SSWiN, SKD, SSP, LAN, SP i TV-K

Lokalizacja: Kraków, ul. Sosnowiecka

Inwestor: Auchan Polska Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Erbud SA

Powierzchnia prac SKYNET: 60 000 m²



RTV EURO AGD
Ogólnopolska sieć 200 sklepów z asortymentem artykułów RTV/ AGD.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Przeciwkradzieżowego (EAS)
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Hala magazynowa 
w Sokołowie k./W-wy
W hali wykonano instalacje (powierzchnia 
ok. 100 000 m2), podobnie w cent rach 
logistycznych i biurach sieci na terenie 
całego kraju.

STOCK Polska (fab ryka w Lublinie) 
Stock Polska/Polmos Lublin jest liderem branży alkoholowej. 
Biuro Zarządu Stock Polska znajduje się w Warszawie, ale serce 
działalności Stock Polska to fabryka w Lublinie. Lubelska fabryka 
od ponad stu lat znana jest z doskonałych wódek czystych 
i smakowych. 

W zakresie prac SKYNET znajdowało się wykonanie: 

• System Okablowania Strukturalnego (LAN) 
• System Kontroli Dostępu (SKD) 
• System Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Stock Polska, fabryka w Lublinie

Lokalizacja: sklepy w całym kraju

Inwestor: Euro-net Sp. z o.o.

Delikatesy i supermarkety Alma
Spółka Alma Market S.A. powstała w Krakowie w 1991 roku. Głównym 
przedmiotem działalności Spółki jest handel artykułami branży FMCG, 
poprzez sieć delikatesów Alma. Sieć koncentruje się na sprzedaży 
produktów spożywczych najwyższej jakości, pochodzących od dostawców 
lokalnych i zagranicznych. Alma liczy już ponad 45 sklepów o łącznej 
powierzchni ponad 100 000 m2.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Prace ogólnobudowlane
• Instalacje Wentylacji, HVAC
•  Instalacji Elektrycznych
•  Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
•  Systemu Nagłośnienia Lokalnego (PA)
•  Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
•  Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
•  Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
•  Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacje: Galeria Szperk w Gdyni, 
Centrum Handlowe Klif w Gdyni, Galeria 
Dekada w Krakowie, Kraków ul. Nullo, 
Aura Centrum w Olsztynie, Office Park 
w Warszawie, Dom Mody Klif w Warszawie, 
Warszawa ul. Wrocławska, CH Stara Papiernia 
w Konstancinie-Jeziornej, Tarasy Zamkowe 
w Lublinie, Wilanów ul. Vogla 

Inwestor: Alma Market SA

Lokalizacja: Magazyn Główny w Sokołowie 
k./Warszawy, centra logistyczne w Białym-
stoku, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, biura 
w Warszawie

Inwestor: Euro-net Sp. z o.o.



Kaufl and
KAUFLAND to niemiecka marka sklepów wielkopowierzchniowych 
obecna w ponad 10 krajach w Europie. W Polsce sieć Kaufl and 
rozwija się od 2001 roku i posiada już ponad 150 sklepów.

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Systemu Telewizji Przemysłowej CCTV
• Systemu Okablowania Strukturalnego LAN
• Sieci telefonicznej
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacja: sklepy w całym kraju, centrum 
dystrybucyjne w Woli Krzysztoporskiej, Biura

Inwestor: Kaufand Polska Sp. z o.o.

JULA
JULA to szwedzka sieć multimarketów, która jest obecna w Polsce od 
2011 roku. JULA posiada łącznie ponad 60 marketów w Szwecji, Norwegii 
i Polsce. Zatrudnia ponad 2000 pracowników. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• prace ogólnobudowlane
• Instalacji Elektrycznych
• Instalacje Wentylacji, HVAC, wod-kan
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)
• System powiadamiania głosowego Public Address (PA)
• Sieci telefonicznej
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacje: CH Sarni Stok w Bielsko-Białej, 
Morski Park Handlowy w Gdańsku, CH Europa 
Centralna w Gliwicach, Park Handlowy Bielany 
we Wrocławiu, Łódź Bałuty, Park Handlowy 
Tatary w Lublinie, CH Jantar w Słupsku, 
Marcredo Center w Szczecinie, Park Handlowy 
Franowo w Poznaniu, Park Handlowy Janki, 
Galeria Echo w Kielcach

Inwestor: Jula Poland Sp. z o.o.

Peek & Cloppenburg
Peek & Cloppenburg to międzynarodowa sieć sklepów z markową odzieżą. 
Peek & Cloppenburg  Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej fi rmy Peek & 
Cloppenburg KG z Düsseldorfu. P&C rozpoczął działalność w Polsce 
w 2001 r. Obecnie posiada sklepy w największych miastach: Warszawie, 
Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Peek & Cloppenburg korzysta 
z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez długie lata działalności. 

W zakresie prac SKYNET znajdowała się realizacja:

• Instalacji Elektrycznych
• Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
• Systemu Kontroli Dostępu (SKD)
• Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)
• Systemu Nagłośnienia Lokalnego (PA)
• Systemu Automatyki Budynkowej i BMS
• Systemu Okablowania Strukturalnego (LAN)
• Obsługa konserwacyjno-serwisowa

Lokalizacja: Katowice, Pl. Szewczyka

Inwestor: Neinver Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia prac SKYNET: 3 150 m²



SKYNET Polska Sp. z o.o.

ul. Trombity 22 B

02-850 Warszawa

infolinia: 505 500 700

tel.: (+48) 22 465 55 40

fax: (+48) 22 465 55 14

e-mail: biuro@skynet.com.pl

www.skynet.com.pl

Skynet Polska 
Od ponad 10 lat oferuje nowoczesne i komplek-

sowe rozwiązania w branżach instalacyjnej i bu-

dowlanej, jest wykonawcą projektów powierzchni 

biurowych, komercyjnych i przemysłowych, insta-

lacji elektrycznych, automatyki budynkowej i sy-

stemów zarządzania budynkami, a także dostawcą 

rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów 

bezpieczeństwa, instalacji niskoprądowych i tele-

informatycznych oraz instalacji sanitarnych i HVAC. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji pro-

jektów o bardzo dużej skali i wysokim stopniu 

skomplikowania


