






ZAPOWIADA SIĘ WSPANIAŁY PROJEKT
GIVING SENSE TO YOUR PROJECTS 

Dziękujemy za 16 lat wspólnych doświadczeń. Dążymy do 
tego, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość realizacji, jak 
również spokój i bezpieczeństwo. Teraz, dzięki światowemu  
know-how Tétris, możemy robić to jeszcze lepiej. Zapraszamy 
do współpracy.

Thank you for the last 16 years of shared experiences. Our 
goal is to guarantee our partners the highest level of delivered 
services, as well as a peace of mind and safety. Now, due to 
the global know-how of Tétris we can do it even better than 
before. We are looking forward to working with you.

Rajmund Węgrzynek,
Managing Director Tétris

Paweł Brodzik, 
Managing Director Tétris

Pierwsze miejsce dla Tétris Polska w plebiscycie Book of Lists wyd. Warsaw 
Business Journal w kategorii „Fit-out” za: kompleksowość usług, liczbę 
i powierzchnię zrealizowanych projektów oraz generowane przychody.

First place for Tétris Poland in the „Fit-out” category of the Book of Lists 
ranking done by Warsaw Business Journal, for: comprehensive services,  
the number and surface area of completed projects and generated revenues.

Tétris to europejski specjalista w zakresie aranżacji powierzchni biznesowych w modelu 
«Design & Build».   

Dbamy o to, aby każda nowa realizacja stanowiła wartość dodaną dla Państwa działalności.  
Wysoka jakość projektów sprawia, że nowe wnętrza stają się długoterminową inwestycją 
w poprawę warunków pracy i działania naszych Klientów. 

Dzięki światowemu know-how przewidujemy trendy i rozwój technologii. To sprawia, 
że projektując dziś, dostarczamy Państwu rozwiązania, które służyć będą latami. 
Pracujemy elastycznie - dostosowujemy nasze projekty do indywidualnych, często bardzo 
niestandardowych potrzeb.

Tétris is the European «Design & Build» specialist for the fit-out of your business premises. 

Choosing Tétris means that you are guaranteed to transform your real estate project into an 
asset that drives business success. It also provides assurance that you will deliver a project 
that will make a long-term contribution to improving work conditions of your employees 
and customers.

We anticipate trends and technology development. Designing today, we deliver solutions 
that will serve for years. We offer tailor-made solutions for the most demanding clients.
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Ponad 530 pracowników na początku 2016 
roku, w tym project managerowie i zespoły  
projektowe obsługujące sektory: biurowy, 

 handlowy i hotelowy

Over 530 team members at the start of 2016 
including project management and design teams 

dedicated to Office, Retail and Hotel projects

4 000 ukończonych projektów na świecie 

od 30 m² (restauracja Asian Lab, Portugalia)

do 55 000 m² (Vodafone, Hiszpania)

4,000 projects completed 

from 30 sqm (Asian Lab restaurant, Portugal)

to 55,000 sqm (Vodafone, Spain)

12
języków

languages

Ponad 275 projektów aranżacji wnętrz 
zaprezentownych na stronie Tétris: 

www.pl.tetris-db.com

Over 275 fit-out projects showcased 
on our website www.tetris-db.com

387
milionów obrotu w roku 2015

million - 2015 turnover

Globalnie / Globally
W latach 2015 i 2016 zrealizowaliśmy w Polsce 225 projektów o łącznej powierzchni ok. 140 tys. m2. 
Ostatni rok był dla firmy czasem intensywnego rozwoju, ze wzrostem na poziomie ponad 35%. Nastąpiły 
też ważne przemiany jakościowe – specjalizacja w obszarze Design & Build, a także wprowadzenie  
na polski rynek rewolucyjnego podejścia do zarządzania projektami - Open Book.

In 2015 - 2016 we delivered in Poland 225 fit-out projects of total area around 140 thousand sq. m.  
Last year was for our company the time of intense development, resulting in 35% growth.  
We went through some serious quality changes, specialization in Design & Build model of work  
and introduction to the Polish market of the revolutionary Open Book approach to project management.
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PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY WNĘTRZA NA MIARĘ POTRZEB
CREATING AND FITTING OUT ALL YOUR PREMISES

PROJECT

KORZYŚCI MODELU POD KLUCZ: 

• Gwarantowane usługi, ceny i terminy
• Jeden kontakt do kierownika projektu 
• Uproszczone zarządzanie i fakturowanie
• Mniejsze ryzyko finansowe i prawne 
• Optymalny harmonogram

THE BENEFITS OF THE TURNKEY MODEL: 

• Services, prices and deadlines guaranteed
• Single point of contact
• Simplified administration and invoicing
• Reduced financial and legal risks
• Optimised timetable

DESIGN… & BUILD
Od wizji Klienta do projektu architektonicznego. Oddajemy  
do Państwa dyspozycji nasze zespoły architektów, projektantów 
wnętrz, grafików i planistów przestrzennych.      

• Badamy potrzeby organizacji, jej Klientów i pracowników.

• Proponujemy rozwiązania, które poprawiają jakość pracy, 
uwzględniając wartości biznesowe marki. 

During the briefing and design phases our teams of architects, 
interior designers, graphic designers and space planners 
combine their skills and talents in order to present new fit-out 
concepts. 

• We analyze requirements of your organization and your 
customers.

• We translate your corporate design standards, business values 
and the positioning of your brand into an architectural concept.

W procesie wykonawczym zapewniamy lidera projektu, który 
koordynuje wszystkie zespoły wykonawcze Tétris, w tym inżynierów 
i techników, a także wszelkich podwykonawców zewnętrznych.       

• Od procedur administracyjnych i zamówień, po montaż wszystkich 
elementów wykończeniowych.

• W zgodzie z normami budowlanymi i przepisami.

Our engineers, technicians and site managers are led by a project 
manager who coordinates all activities including:

• From administrative procedures, through managing tenders and 
order placement and construction, up to the final handover.

• Guaranteeing that the technical regulations and standards are 
applied.



DESIGN SPACE PLANNING / WORKPLACE

360° VISIT

Odczytaj kod QR na tablecie lub smartfonie, aby rozpocząć wirtualną wizytę!

Read the QR code with your tablet or smart phone to start the virtual visit!



W ciągu 14 tygodni Tétris 
zaaranżował 2700 m2 
nowego biura Wyborowej 
Pernod Ricard w budynku 
Lumen (Złote Tarasy)  
w Warszawie, włączając  
w to rozbiórkę poprzedniej 
aranżacji. Budowa wymagała 
koordynacji 30 ekip. Zdarzało 
się, że na miejscu pracowało 
jednocześnie 350 osób.

In 14 weeks Tétris delivered 
2,700 sqm of new office  
space for Wyborowa Pernod 
Ricard in the Lumen building 
(Złote Tarasy) in Warsaw.  
The works included demolition 
of the previous arrangement. 
The construction required 
coordination of 30 teams  
having at times over 350  
people working on site.

2 700 m2

14 tygodni / weeks

PRZYKŁADY PROJEKTÓW / CASE STUDIES



Nowe biuro JLL w Warszawie  
wykonane zostało w pełnym modelu 
Design & Build. Jest to powierzchnia 
13 700 m2 w budynku Warsaw Spire, 
stanowiąca obecnie największe biuro 
JLL w Europie. Nietuzinkowy design 
autorstwa Tétris łączy motywy polskie 
z nowoczesnością i ideą workplace 
strategy. Zadaniem Tétris było 
stworzenie kreatywnej przestrzeni, 
która będzie pozytywnie stymulować 
i budować wartość firmy.

The new JLL office in Warsaw was 
delivered in the full Design & Build 
model. The office of 13 700 sqm  
in Warsaw Spire building is currently 
the largest office of JLL in Europe. 
Unconventional design created by 
Tétris combines Polish traditional 
motifs with modern style and 
workplace strategy idea. Tétris was 
trusted to deliver a creative space 
that would positively stimulate 
its users and be an asset for the 
company.

13 700 m2

12 miesięcy / months

PRZYKŁADY PROJEKTÓW / CASE STUDIES



Nowa siedziba EY mieści się  
na pięciu piętrach budynku  
Rondo 1 w Warszawie. 
Budowaliśmy ją w funkcjonującym 
biurze, w którym na każdym piętrze 
pracowało około 150-200 osób. 
Działania Tétris prowadzone były tak, 
by każdy konsultant EY dokładnie 
wiedział, kiedy i na jaki czas będzie 
musiał opuścić swoje biurko.

The fit-out of EY new office,  
located on five floors of the Rondo 1 
building in Warsaw, has been delivered 
in a functioning office, where on each 
floor worked about 150-200 people. 
Tétris activities were carried out so 
that each consultant of EY knew 
exactly when and for how long they 
would have to leave their work station.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW / CASE STUDIES

6 000 m2

6 miesięcy / months



Nowe warszawskie biuro Stanley Black&Decker to modelowy 
przykład projektu Design & Build, w całości zaprojektowanego 
i wybudowanego przez Tétris. Zarządzanie projektem  
od strony finansowej prowadzono na otwartych księgach 
(tzw. Open Book), co zapewniło totalną transparentność 
kosztów, brak ryzyka finansowego dla Klienta, a także 
ogromną łatwość raportowania. Wnętrza nowego biura 
są adresowane do młodych - kolorowe i przytulne, dzięki 
wykorzystaniu takich materiałów jak: wykładzina imitująca 
trawę, drewniane obicia czy filcowe dekoracje na ścianach. 
Projekt zrealizowano zgodnie z restrykcyjnymi  
wymaganiami certyfikacji BREEAM. 

The new Warsaw office of Stanley Black & Decker  
is a model example of a D&B project, entirely designed 
and built by Tétris. From the financial side the project was 
managed in Open Book system, giving total transparency 
of costs, minimization of financial risk for the customer, 
and simplification of reporting process. The interiors of the 
new office were suited for young people -  colorful and 
cozy due to the use of materials such as carpets imitating 
grass, wooden wall coverings or felt decorations.  
The project was delivered under the stringent 
requirements of BREEAM certification.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW / CASE STUDIES

4 500 m2

3 miesiące / months



LUDZIE. TWÓJ SPOKÓJ DZIĘKI KOMPLEKSOWOŚCI.
PEOPLE. PROFFESIONALS DELIVERING THE BEST QUALITY SERVICES.

Każda aranżacja wnętrza obfituje w wyzwania 
organizacyjne i technologiczne. Nasi specjaliści 
przeszli wspólnie setki projektów, dzięki czemu szybko 
i konstruktywnie wypracowują najlepsze rozwiązania. 

Every interior brings technological and organizational 
challenges. Our specialists have gone together through 
hundreds of projects, which allows them to quickly  
and constructively come up with the best solutions.

NASZA SPECJALIZACJA
OUR EXPERTISE

directors and project managers,  
office project specialists

•

architects, interior designers, space 
planners, graphic designers, 3D 

designers

•

works supervisors, engineers, quantity 
surveyors

•

construction specialists, 
installers and assemblers

•

legal advisers

dyrektorzy i kierownicy 
projektów, specjaliści od 

projektów biurowych

•

architekci, projektanci wnętrz, 
planiści, graficy, projektanci 3D

•

nadzorcy prac, inżynierowie, 
kosztorysanci

•

fachowcy budowlani, 
instalatorzy i monterzy

•

radcy prawni

OUR TEAMNASI PRACOWNICY

Sab Miller, Booking.com, Hogan Lovells, Ray service,  
ICEX, Covéa, Brown Forman, Ferier, Euronext, AstraZeneca,  
Baker & McKenzie, Tweeter, L’Occitane, Ringier Axel Springer,  
Jack Link’s, Bayer, City Interactive Games, Dreamworks,  
Buzz Feed, Condé Nast, Caisse d’Épargne, Emhart, Alliance Healthcare

Nasi klienci / Our clients



www.tetris-db.com
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BIURA PRZYCIĄGAJĄCE KLIENTÓW I PODNOSZĄCE WARTOŚĆ FIRMY
OFFICES WHICH ATTRACT CLIENTS AND PROMOTE YOUR COMPANY’S VALUES

Naszymi Klientami są właściciele budynków, najemcy oraz deweloperzy. Aranżujemy zarówno 
powierzchnie reprezentacyjne, jak i wnętrza dostosowane do specyficznych środowisk pracy. 

Projektujemy biura, będące obrazem kultury korporacyjnej, oczarowujące Klientów i Partnerów.

Tworzone przez nas przestrzenie są bardzo funkcjonalne. Pobudzają kreatywność i wydajność 
zespołu.

To, czy budynek jest nowy czy kilkuletni, nie stanowi dla nas różnicy. Nasze aranżacje odpowiadają 
wymogom jutra w zakresie przepisów, technologii i elastyczności.

Among our clients are building owners, tenants and developers. We arrange both representative 
areas, as well as the interiors adapted for specific working environments. 

We design offices which represent corporate culture, while also enthralling customers and partners.

We create functional spaces which help stimulate creativity and productivity of the team.

It makes no difference whether the building is brand new or not. Our arrangements meet  
the requirements of tomorrow in terms of regulations, technology and flexibility.

PAŃSTWA WYMAGANIA
YOUR REQUIREMENTS

NASZA SPECJALIZACJA
OUR EXPERTISE

 Wizerunek 

 Pozycjonowanie

 Rentowność

 Image 

 Positioning 

 Profitability

Scaprim, AXA Telmma, 
Basques Investments, Hansainvest, 
Deka, La Française AM, CI Games, 
EY, Aecom, BlaBlaCar

Spotkajmy się / Meet usNasi klienci / Our clients



www.tetris-db.com



HOTELE I APARTAMENTY, KTÓRE OCZAROWUJĄ GOŚCI  
I BUDUJĄ LOJALNOŚĆ.
HOTELS AND APARTMENTS WHICH CHARM VISITORS AND WIN THEIR LOYALTY

Zapewniamy doświadczony zespół fachowców, którzy wiedzą, jak tworzyć rozwiązania z najwyższej 
półki. Naszym priorytetem jest jakość i precyzja wykonania wnętrz, które przez długie lata mają 
sprawiać satysfakcję użytkownikom.

Wspieramy Państwa ekspansję w 16 krajach na całym świecie, wszędzie zachowując równie 
wysokie standardy.

We provide experienced teams of professionals who know how to create top solutions. Our priority 
is the quality and precision in delivery of fit-out projects, which are to give satisfaction to tenants 
for many years.

We support your expansion across 16 countries worldwide, ensuring the same quality of service 
throughout.

PAŃSTWA WYMAGANIA
YOUR REQUIREMENTS

NASZA SPECJALIZACJA
OUR EXPERTISE

 Wygląd 

 Funkcjonalność

 Szybki zwrot kosztów

 Appeal 

 Functionality 

 Quick ROI

Astor Saint Honoré, Schweizer Hof, Le Méridien, 
Castell Zuoz, Hotel Terre Blanche, Radisson Blu, 
Dolder Hotel, Mercure, Trend Hotel, Waldhotel, 
Ambassador, Tacit, Ghelamco

Spotkajmy się / Meet usNasi klienci / Our clients



www.tetris-db.com



7 for all Mankind, Paul, BMW Mini, Costa Coffee, 
Davis Rosas, Ericeira Surf, Bocage, Atol, Ferier,
Mercado Campo de Ourique, Ceviche Bar, Deutsche Bank, 
Burger King, Montblanc, Burberry, NYX

Spotkajmy się / Meet usNasi klienci / Our clients

POWIERZCHNIE HANDLOWE, KTÓRE PRZYCIĄGAJĄ I FASCYNUJĄ, 
PROMUJĄC MARKĘ KLIENTA
RETAIL SPACES WHICH WOW CUSTOMERS AND PROMOTE YOUR BRAND

 Innowacyjność 

 Dynamika na rynku

 Elastyczność

 Innovation 

 Market dynamics 

 Flexibility

Rozwijamy koncepcję marki Klienta i dostosowujemy ją kreatywnie do każdej lokalizacji.

Komunikacja i technologia cyfrowa stanowią serce naszych propozycji projektowych.

Potrafimy sprawnie pracować na żywym organizmie, w poszanowaniu wygody i bieżących 
potrzeb Klienta.

We develop your brand concept and adapt it perfectly to each intended location.

Communication and digital technology are at the heart of our project concepts.

We are able to work efficiently in an operating office, respecting our clients’ convenience 
and ongoing needs.

PAŃSTWA WYMAGANIA
YOUR REQUIREMENTS

NASZA SPECJALIZACJA
OUR EXPERTISE



Discover our
Retail Portfolio

Zobacz nasze portfolio 
projektów Retail



22

DBAMY O ŚRODOWISKO

• Materiały użyte do projektów spełniają kryteria 
certyfikacji w systemie BREEAM i LEED.

• Zalecamy ekonomiczne rozwiązania w zakresie 
oświetlenia, klimatyzacji i ogrzewania.

• Zachęcamy do korzystania z nietoksycznych materiałów 
budowlanych i dekoracyjnych - cechujących się niską 
emisją lotnych związków organicznych i formaldehydu.

• Posiadamy certyfikat  ISO 14001 i polecamy producentów 
mających tę certyfikację.

• Preferujemy dostawców, którzy poddają swoje odpady  
budowlane segregacji i recyklingowi.

MŁODE TALENTY
Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
W  szczególności chcemy wspierać młode talenty 
wśród architektów, projektantów wnętrz oraz grafików. 
Przekazując im wiedzę z obszaru wykonawczego, działamy 
na rzecz budowy w Polsce platformy specjalistów  
«Design & Build». Platformy, która stanowić będzie forum 
dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy kreacją a budową 
w procesie aranżacji wnętrz.

ENVIRONMENTAL APPROACH 

• We use materials which meet the requirements of environmental 
certification schemes such as LEED or BREEAM.

• We recommend economical solutions for lighting, air-conditioning 
and heating.

• We encourage the use of non toxic building and decorative 
materilas – especially those with low emission of volatile organic 
compounds and formaldehyde.

• Our company is certified in accordance with ISO 14001 and we 
support manufacturers whose production processes favour the 
use of renewable energies and are also ISO 14001 certified.

• We favour suppliers who also segregate and recycle their waste 
materials. 

YOUNG TALENTS 

We are happy to share our knowledge and experience. In particular, 
we want to support young talents amongst architects, interior 
designers and graphic artists. Passing onto them our knowledge  
of executive processes we work to create Polish platform  
of «Design & Build» experts; a platform, which will provide  
a forum for the dialogue and exchange of experiences between  
the creation and construction of interior fit-out.

Po raz ósmy z rzędu JLL - w tym Tétris - zostało uznane za najbardziej etyczną firmę świata 2015 roku  
przez Ethisphere Institute - światowego lidera w zakresie rozwoju etycznych praktyk biznesowych.

For the eighth consecutive year, JLL - including Tétris, has been named a 2015 “World’s Most Ethical Company®”  
by The Ethisphere Institute,  the global leader in defining and advancing the standards of ethical business practices.






