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pil-building 
spółka z o.o.
Firma PiL-BUiLDiNG SPółka z o.o. 
jeSt jeDNą z więkSzych i PrężNiej 
rozwijających Się Firm BUDowLaNych 
w wieLkoPoLSce, oBecNą Na ryNkU 
oD 2003 rokU. 

opierając się na dotychczas zdoBytym 
doświadczeniu nasza firma specjalizuje się w 
kompleksowej realizacji roBót w generalnym 
wykonawstwie „pod klucz” głównie oBiektów 
przemysłowych, magazynowych, inwentarskich,  

Budynek Biurowy w pile dla preSCo Group S.a.

usługowo – handlowych, Budynków  
użyteczności puBlicznej oraz Budynków 
mieszkalnych i Biurowców. ponadto 
świadczymy usługi w zakresie roBót 
żelBetowych.



Most przez rzekę Gwdę w pile 
dla Gotowski 

Budownictwo koMunikacyjne 
i przeMysłowe sp. z o.o.

WytWórnia Pasz W Pile 
- roboty fundamentoWe 
dla Pzz sP. z o.o.

Baltic Business Park 
w szczecinie 

dla BBPark sP. z o.o.



Centrum Sportowo- 
-rekreaCyjne 
w Pile dla Gmina Piła 

Hala magazynowa z budynkiem administracyjno-socjalnym 
w Pile dla saf-Holland sP.  z o.o.

Budowa hali
produkcyjnej w ujściu dla 

Plastwil sP. z o.o.

Pil-Building SP. zo.o. zaPewnia 
kompleksową obsługę realizowanych 
inwestycji począwszy od opracowania 
koncepcji oraz rzetelnej wyceny, 
po profesjonalne wykonawstwo 
z fachową obsługą logistyczną. 

kompleksowa 
oBsługa



Zbiorniki wody o objętości 5000 m3 
w prZepompowni ptasia w Gdańsku 

dla Hydrobudowa 9 prZedsiębiorstwo 
inżynieryjno-budowlane s.a.



WYLĘGARNIA DROBIU 
W ŚMIŁOWIE DLA PARK 
DROBIARSKI SP. Z O.O.

BUDYNEK GOSPODARCZO-
SKŁADOWY W ŚMIŁOWIE 
DLA FARMUTIL HS S.A.



mimo, iż posiadamy doBrą i ustaBilizowaną pozycję na rynku Budowlanym, 

naszym celem jest ciągły rozwój 
i poprawa jakości usług. 

Centrum logistyCzne w Pile dla 
PhiliPs lighting Poland s.a.



Zespół budynków o funkcji 
usługowo-handlowej i kulturalnej 

w pile dla elektra plus sp. Z o.o. 
(Manhattan developMent sp. Z o.o.)

profesjonalizm 
i terminowość
Firma Pil-Building Posiada wysoko 
wykwalifikowaną kadrę kierowniczą 
oraz współpracuje ze sprawdzonymi 
podwykonawcami, dzięki czemu 
realizuje wszystkie powierzone zadania 
profesjonalnie, w standardzie spełniającym 
oczekiwania zamawiającego  
i w wyznaczonym terminie. 



BUDYNeK MIeSZKLANY WIeLORODZINNY 
W PILe DLA TeRMOPIL-BUD SP. Z O.O.

BUDYNEK WIELORODZINNY W PILE 
DLA TERMOPIL-BUD SP. Z O.O.



• nagroda lider sukcesu w kategorii 
gospodarka i przedsięBiorczość 2014 r.

• i miejsce w rankingu diamenty forBesa  
w kategorii o poziomie przychodów  
50-200 mln zł w województwie 
wielkopolskim 2010 r.

• certyfikat przejrzysta firma przyznany 
przez dun&Bradstreet poland 2009 r.

• nagroda im. stanisława satszica  
w kategorii usługa 2009 r. 

• wyróżnienie w rankingu diamenty 
forBesa w kategorii o poziomie 
przychodów 50-200 mln zł  
w  województwie wielkopolskim 2009 r.

• nagroda im. stanisława staszica  
w kategorii usługa 2007 r.

• dyplom Bezpieczna Budowa przyznany 
przez okręgowy inspektorat pracy  
w poznaniu 2005 r.

• gazele Biznesu 2007, 2008, 2009 r.
• dyplom uznania od firmy philips 

lighting poland s.a. 2007 r.

nagrody 
i wyróżnienia
Potwierdzeniem rzetelności firmy 
są liczne nagrody, wyróżnienia oraz 
referencje świadczące o Profesjonalizmie 
i zadowoleniu z usług naszych Klientów. 

Osiedle mieszkaniOwe 
w pOznaniu dla 

Złotowska 51 spółka Z o.o.

 Zakład prZerobu Zużytych opon 
samochodowych w Śremie dla recykl 

organiZacja odZysku s.a.



BUDYNEK WIELORODZINNY W PILE 
DLA TERMOPIL-BUD SP. Z O.O.

BUDYNEK WIELORODZINNY W PILE 
DLA TERMOPIL-BUD SP. Z O.O.



Budowa Hali anodowni - 
rozbudowa zakładu produkcyjnego 

albatros aluminium w wałczu 
dla mostostal zachód sp. z o.o. s.k.a.



Rozbudowa CentRum 
SpoRtowo- RekReaCyjnego 

AquApArk w pile dlA GminA piłA



Budowa zasieków na 
szkło- surowiec w Pile 
dla rhenus recycling 
Polska sP. z o.o.



Budowa Budynku ZamiesZkania 
ZBiorowego w Pile 

dla Szkoły Policji



Rozbudowa zakładu pRodukcyjnego 
mateRiałów i wyRobów gumowych 

dla kabat tyRe w budzyniu



Budynek Biurowo-socjalny w strzelcach 
KrajeńsKich dla strzelecKiej spółdzielni 

producentów MleKa



Budynki Mieszkalne Wielorodzinne 
przy ul. KusocińsKiego dla 
TerMopil-Bud sp. z o.o.



Biurowiec w Pile 
dla KarPol SP. z o.o.

Zakład albatros aluminum w wałcZu 
dla mostostal Zachód sp. Z o.o. s.k.a.

Hospicjum stacjonarne w pile dla towarzystwa pomocy 
Chorym im. Sługi Bożej StaniSławy LeSzCzyńSkiej



pil- Building sp. z o.o.
ul. Bydgoska 33/3
64-920 piła
tel.: 67 215 48 92
fax.: 67 215 48 93

Biuro@pilBuilding.pl
sekretariat@pilBuilding.pl

www.pilbuilding.pl

regon 572087222
nip 764-23-98-143
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