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KIM JESTEŚMY
Firma „ITC ENGINEERING Poland” to
wspólny projekt dwóch białoruskich firm:
“Technologica”, która świadczy usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania i
budowy konstrukcji elewacyjnych, i „ITC
Engineering”, która z kolei specjalizuje
się w okazywaniu kompleksowych usług
związanych z zarządzaniem procesami
budowlanymi.
Profesjonalny tandem obu uczestników
pozwala firmie „ITC ENGINEERING”
na świadczenie usług inżynieryjnych w
zakresie budowy niepowtarzalnych budynków i konstrukcji o wysokim stopniu
oszklenia i z wykorzystaniem najbardziej
złożonych rozwiązań konstrukcyjnych.

WHO WE ARE
ITС ENGINEERING Poland is a joint
project of two Belarusian companies:
Technologica providing engineering
services in the sphere of design and
construction of façade structures, and
ITC Engineering, specializing in complete
construction management services.
Professional tandem of these two
companies enables ITC ENGINEERING
to provide comprehensive engineering
support for investment projects in design
and construction of estate facilities,
primarily, sophisticated projects and
engineering solutions for non-standard
design tasks in the sphere of building
envelope construction.

NASZA
HISTORIA
Firma «Technologica»
powstała w 2007 roku
w Mińsku na Białorusi.
Do tej pory pracownicy
firmy od 10 lat działali
w ramach największego
producenta elewacji na
Białorusi.
Zdobyliśmy duże międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu
kompleksowych obiektów
fasadowych w Federacji
Rosyjskiej, na Ukrainie, w
Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Katarze, Mongolii, Wielkiej Brytanii,
Turcji, Polsce, Singapurze,
Malezji, na Filipinach itd.,
wykonując prace zgodnie
z różnymi standardami GOST, ASTM, BS, EN,
Eurokody i tym podobne.
Posiadamy zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w
elewacjach.
Firma «ITC Engineering»
została założona w 2008
roku w Mińsku na Białorusi. Dzisiaj zatrudnia ponad
70 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, architektów, projektantów,
technologów, kierowników projektów.
W ciągu tego okresu, w
ramach naszych projektów i pod naszym kierownictwem, powstało
kilkadziesiąt obiektów
przemysłowych i mieszkalnych, zarówno w
Republice Białorusi, jak i
poza nią.
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OUR
HISTORY

SYSTEM
JAKOŚCI

Technologica was
founded in 2007 in
Minsk, Belarus. During
the previous 10 years
company’s key staff was
employed by the
biggest façade
fabricator in Belarus.

W procesie wypełniania swoich codziennych
działań koncentrujemy się na uzyskaniu
odpowiedniej jakości świadczonych usług
projektowych i inżynieryjnych wzorując się na
wiodących światowych firmach poprzez stałe
unowocześnianie sprzętu technicznego, wdrażanie
nowych oprogramowań, procesów, ciągłe
podwyższanie kwalifikacji personelu, świadczenie
usług inżynieryjnych na poziomie światowych
standardów przy użyciu najnowszych technologii
informatycznych.

We have an extensive
experience in
implementing various
projects worldwide,
namely in Russia,
Belarus, Ukraine,
Kazakhstan, UAE,
Qatar, Mongolia, Great
Britain, Turkey, Poland,
Singapore, Malaysia,
Philippines etc.,
working according to
international standards
including GOST, ASTM,
BS, EN, Eurocodes etc.

Nasz pracownik jest jedynym białoruskim członkiem
INCOSE (Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii
Systemów). W naszej pracy stosujemy się do
zaleceń Międzynarodowej Federacji Doradców
Inżynierów (FIDIC).

We have a team
of specialists with
more than 20 years’
experience in facades.
ITC Engineering was
established in 2007 in
Minsk, Belarus. Nowadays
company employs more
than 70 highly qualified
engineers, architects,
designers, technologists,
project managers.
Dozens of civil and
industrial projects
were built in Belarus
and abroad according
to our project
documentation and
under our supervision.

QUALITY SYSTEM
In our everyday activities we are aiming at the highest quality
standards for design and engineering services rendered by
the world’s leading companies by constantly retrofitting and
upgrading our facilities, implementing new software products
and processes, by continuously improving the skills and
qualifications of our employees, by rendering world-class
standard engineering services while using state-of -the-art
information technologies.
One of our team representatives is the only member of INCOSE
(International Council on Systems Engineering) in Belarus. In
our work we are following the recommendations developed by
the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).
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NASZE USŁUGI
Specjalizacja „ITC ENGINEERING” – zapewnienie
okazania rozszerzonego zakresu usług w dziedzinie
projektowania, umożliwienie produkcji i montażu
złożonych konstrukcji elewacyjnych i konstrukcji
wnętrz na najwyższym poziomie (włącznie z wyborem i dostawą materiałów i zarządzaniem projektami), a także udział w projektowaniu głównych systemów, które znajdują się pod działaniem powłoki
budynku (systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, systemy oświetleniowe, systemy bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, odprowadzenia dymu,
systemy serwisu elewacji budynków, BMS-Systems
i wiele innych, optymalizacja wykorzystania powierzchni użytkowej budynków, a także doradztwo
w zakresie trwałego budownictwa ekologicznego).

KONSULTACJE
FASADOWE
zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

zz

OUR SERVICES
ITC ENGINEERING specializes in providing extended range
of services in design, enabling fabrication and installation
of complicated façade and interior structures at the highest
professional level (including materials selection and supply as
well as project management), at the same time participating
in design of main infrastructural systems that are affected
by building envelope: heating, ventilation and air conditioning
systems, illumination systems, safety and security systems,
smoke and fire fighting systems, BMU, building management
systems and others, optimization of buildings usable area and
sustainable construction consulting.

 biór wymagań i koordynacja
Z
interesów zainteresowanych
stron
Założeniowy projekt i wstępne
obliczenia
Iteratywne oszacowanie budżetu projektu
Opracowanie SST Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
i pakietów przetargowych
Prowadzenie przetargów, rekomendacje dotyczące wyboru
zwycięzcy
Rozwój modeli energetycznych,
modeli ładunku wiatrowego
elewacji budynków
Analiza i optymalizacja efektywności energetycznej elewacji budynków
Przygotowanie wymagań i
opracowanie systemy serwisowania fasady i elewacji
medialnych
Organizacja i przeprowadzanie
testów fasady.
Opracowywanie i uzgadnianie
warunków technicznych
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KOMPLETNE
PROJEKTOWANIE
FASADY

FAÇADE
CONSULTING
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 ollecting requirements and
C
coordination of stakeholder
interests
Concept design and preliminary
calculations
Iterative assessment of project
budget
Preparation of technical specifications and tender packages
Tender procedures and awarding recommendations
Energy modeling, wind load
study simulations
Analysis and optimization of
building energy efficiency
Preparation of requirements
and design of BMU and mediafacades
Organization and implementation of performance mock-up
testing
Preparation and coordination of
technical conditions
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KIEROWANIE
PROJEKTAMI
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Projekt założeniowy (koncepcyjny)
Modelowanie 3D, BIM (Revit)
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i termiczne
Opracowanie rozwiązań technicznych, projektów wykonawczych i warsztatowych, zestawienia materiałów, projektów
powykonawczych
Opracowanie rysunków i schematów montażowych
Opracowanie stalowych konstrukcji mocujących i nośnych
Opracowanie projektów technologii i organizacji robót

Concept design
3D-modeling, BIM (Revit)
Structural and thermal calculations
Shop drawings and fabrication drawings,
material take-off, as-built drawings
Preparation of installation schemes and drawings
Design of steel fixing and supporting structures
Preparation of method statements

PROJECT
MANAGEMENT

Budżetowanie i kierowanie budżetom projektu
Opracowanie i prowadzenie harmonogramu pracy
Opracowanie, wdrożenie i audyt systemu kontroli
jakości
Opracowanie planu logistycznego
Wsparcie prawne (umowy dostaw, kraj pochodzenia itp.)
Raportowanie projektu
Reprezentowanie interesów klienta na naradach i
spotkaniach
Zarządzanie ryzykiem projektu
Dostawa materiałów i wybór wykonawców
Wykonanie projektów na zasadzie „pod klucz”.
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Budgeting and financial management
Project scheduling
Development, application and audit of quality
control system
Preparation of logistics plan
Legal support (terms of delivery, country of origin
etc.)
Project reporting
Client representation at project meetings and
workshops
Risk management
Supply of materials and selection of sub-contractors
„Turn key” facade projects implementation
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NASZA ROLA (JAKO CZĘŚĆ GRUPY BIAL):
kompleksowe wykonanie oszklenia pajęczynowego (14 000 m², podkonstrukcja stalowa według własnego projektu, mocowanie punktowe
na okucie Kin Long, szkło laminowane 10 + 8 mm), kierowanie projektem na zasadzie „pod klucz”.

NATIONAL LIBRARY, MINSK, BELARUS (2004-2006)
Our role (as a part of BIAL Group): complete design of point-fixed
glazing (14,000 m 2, bespoke steel substructure, point fixings Kin Long,
laminated glass 10+8mm), “turn-key” project management
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BIBLIOTEKA
NARODOWA,
MIŃSK,
BIAŁORUŚ

7

INŻ YNIERIA FA S A D O WA

8
NASZA ROLA:
Konsultacje dotyczące elewacji dla
Generalnego Wykonawcy i producenta
konstrukcji aluminiowych (systemy
modułowe i słupkowo-ryglowe Alcoa /
Kawneer), kierowanie projektem.

CENTRUM
JEŹDZIECKIE
AL SHAQAB,
DOHA, KATAR

AL SHAQAB EQUESTRIAN
CENTRE, DOHA, QATAR
(2008-2009)
OUR ROLE:
façade consulting for General
Contractor and aluminum
façade manufacturer (unitized
and mullion-transom systems
Alcoa/Kawneer), project
management
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NASZA ROLA:
kompleksowe projektowanie fasady elementowej
(22 000 m², rozwiązanie obiektowe na bazie systemów Alcoa / Kawneer), kierowanie projektem
na zasadzie “pod klucz”.

BUSINESS BAY
HOTEL, DUBAJ,
ZJEDNOCZONE
EMIRATY
ARABSKIE
BUSINESS BAY HOTEL,
DUBAI, UAE (2007-2008)
OUR ROLE:
complete design of unitized façade
(22,000 m 2, special project solution based
on Alcoa/Kawneer systems), “turn-key”
project management
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NASZA ROLA:
prace nad zintegrowanym projektowaniem elewacji wieżowca (42 kondygnacje,
140 m, 18 000 m², rozwiązanie obiektowe
oparte na systemie Wicona WicTec 50EL),
integracja fasady medialnej (nadajników
LED) w system elewacji.

LIDER
TOWER, SANKT
PETERSBURG,
ROSJA

LEADER TOWER, SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA (2011-2012)
OUR ROLE:
complete design of unitized façade of high-rise
building (42 floors, 140 m, 18 000 m 2, project
solution based on Wicona WicTec 50EL system),
integration of media-façade ( LED emitters) into
façade system
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NASZA ROLA:
projekt koncepcyjny fasady modułowej wieżowca,
fasadowe doradztwo (51 piętro, wysokość 217
m, 32 000 m²).

CROCUS TOWER-1,
MOSCOW REGION,
RUSSIA
(2013-2014)
OUR ROLE:
concept design of unitized
façade of high-rise building
(51 floors, 217 m, 32,000
m 2), façade consulting

НАША РОЛЬ:
концептуальное проектирование модульных
фасадов высотного здания, фасадное
консультирование.
51 этаж, высота 217 м, 32 000 м 2

CROCUS TOWER-1,
OBWÓD
MOSKIEWSKI,
ROSJA
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NASZA ROLA:
realizacja funkcji konsultanta na temat elewacji budynku: opracowanie koncepcyjnego projektu i wykonanie podstawowych obliczeń,
przygotowanie SST oraz innych dokumentów
i rysunków pakietu przetargowego, udział w
przetargu, bieżące wsparcie projektu fasady,
(54 piętra, 250 m, 38 000 m² elewacji elementowej z zastosowaniem oszklenia z deformacją
”na zimno”).
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EVOLUTION
TOWER,
MOSKWA,
ROSJA

EVOLUTION TOWER,
MOSCOW, RUSSIA
(2011-2013)
OUR ROLE:
façade consulting
(concept design and
basic calculations,
preparation of technical
task, drawings and tender
documents, participation
in tender process, project
supervision), 54 floors, 250
m, 38,000 m 2 of unitized
façade with cold-bent
glazing
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NASZA ROLA:
kompletny projekt fasady elementowej
i stalowej ognioodpornej Wicona i Forster, 33 000 m².

TECHNOPARK
SKOLKOWO,
MOSKWA,
ROSJA

TECHNOPARK SKOLKOVO,
MOSCOW, RUSSIA
(2013 – 2015)
OUR ROLE:
complete design of unitized and
fireproof steel facades Wicona and
Forster, 33,000 m 2
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NASZA ROLA:
projektowanie niestandardowych konstrukcji stalowych, wsporników elewacyjnych, elementów elewacji, obliczenia
statyczno-wytrzymałościowe.

PROJEKT
SHANGRI-LA,
UŁAN-BATOR,
MONGOLIA

SHANGRI-LA PROJECT, ULAN-BATOR, MONGOLIA (2011–2012)
OUR ROLE:
design of non-standard steel structures, façade brackets,
façade elements, structural calculations

SHERATON HOTEL,
ROSTOV, RUSSIA (2012-2013)
OUR ROLE:
design of complex multi-planar
structure “Iceberg”, design of steel
supporting structures and transparent
facades using 3D-Modelling, Schueco
FW 50+ SG system

NASZA ROLA:
projekt złożonej konstrukcji wielopłaszczyznowej
“Iceberg”, projekt stalowych konstrukcji nośnych i
przezroczystych elewacji z wykorzystaniem trójwymiarowych technologii modelowania (Modelowanie
3D), system Schueco FW 50+ SG.
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HOTEL
SHERATON,
ROSTÓW,
ROSJA
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HILTON HOTEL AT EXPOFORUM
COMPLEX, SAINT PETERSBURG,
RUSSIA (2013)
OUR ROLE:
design of facades using terracotta
ceramics 3D elements, customized and
system structural solutions Hueck

NASZA ROLA:
projektowanie elewacji za pomocą trójwymiarowych (3D) elementów wykonanych z ceramiki
terakotowej, obiektowe i strukturalne rozwiązania systemu Hueck

HOTEL
HILTON,
KOMPLEKS
EXPOFORUM,
SANKT PETERSBURG,
ROSJA

PROJEKT
KINGSMEN,
SINGAPUR

NASZA ROLA:
kompleksowe projektowanie elewacji
modułowych i słupkowo-ryglowych,
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i
energetyczne, 12 000 m².

KINGSMEN PROJECT,
SINGAPORE (2017)
OUR ROLE:
complete design of unitized and stick facades,
structural and energy consumption calculations,
12,000 m 2
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PASSAGE, DNEPROPETROVSK,
UKRAINE
(2010-2011)
OUR ROLE:
design of non-standard project
solutions for large-format highly
transparent glazing based on Alcoa/
Kawneer systems

PASAŻ,
DNIEPRO
PIETROWSK,
UKRAINA

NASZA ROLA:
opracowanie niestandardowych rozwiązań projektowych dla realizacji oszklenia dużego formatu
o wysokim stopniu przejrzystości w oparciu o
systemy Alcoa/ Kawneer

NASZA ROLA:
opracowanie niestandardowych rozwiązań projektowych dla realizacji
oszklenia dużego formatu o wysokim
stopniu przejrzystości w oparciu o systemy Alcoa/ Kawneer

HOTEL
GRAND AZJA,
AŁMATY,
KAZACHSTAN
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GRAND ASIA HOTEL,
ALMATY, KAZAKHSTAN (2014)
OUR ROLE:
design of facades
in a highly seismic
zone, structural
calculations
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TRUMP TOWERS, ISTANBUL, TURKEY (2008-2009)
OUR ROLE:
design of customized unitized façade system,
structural calculations

TRUMP
TOWERS,
STAMBUŁ,
TURCJA

NASZA ROLA:
projektowanie fasady o dużym stopniu
zagrożenia sejsmicznego, obliczenia
statyczno-wytrzymałościowe

OBIEKT
KISŁOWSKIJ,
MOSKWA,
ROSJA

KISLOVSKY PROJECT,
MOSCOW, RUSSIA (2011-2012)
OUR ROLE:
complete design of 3D transparent facades (combination of standard stick, structural and point-fixing
glazing), project management

NASZA ROLA:
kompleksowe projektowanie trójwymiarowych przezroczystych elewacji
(kombinacja standardowych słupkowo-ryglowego, strukturalnego i
pajęczynowego oszklenia), kierowanie
projektem

OTH E R BU S I N E S S A C T I VI T I E S

Współpracujemy z kluczowymi producentami szkła w krajach
Europy Wschodniej. ITC Engineering może dostarczać szeroką gamę materiałów do zastosowania we wnętrzach i zewnętrzach.

DOSTAWY
MATERIAŁÓW
MATERIALS
SUPPLIES

Nasza firma również zajmuje się sprzedażą szkła produkowanego przez Zakład Simvol (Rosja) w Europie. Szkło Simvol
jest już znane w Rosji i Azji za dobrą jakość i różnorodność
asortymentu. Teraz wspólnie zdecydowaliśmy wejść na rynek
europejski.
Możemy oferować:
– ogrodnicze szkło zwykłe i paczkowane (pre-packed) (grubość
3 mm i 4 mm)
– szkło arkuszowe do ramek i antyram (grubość 1,3-2 mm)
- architektoniczne, wewnętrzne i dekoracyjne szkło
We cooperate with key glass manufacturers in Eastern Europe.
So, ITC Engineering can provide you with a wide range of materials used in interiors and facades.
We also sell glass manufactured by Simvol Glass Factory (Russia) in Europe. The Simvol glass is already famous in Russia and
Asia for good quality and varied assortment. So now we enter
the European market together.
We can offer:
– horticultural ordinary and prepacked sheet glass (3mm and
4mm thickness)
– sheet glass for picture frames (1,3-2mm thickness)
- architectural, interior and decorative glass

Projektujemy, produkujemy i montujemy korty do squasha ze
szklanymi powierzchniami do gry w następujących wariantach:
– Składany Szklany Show Kort do squasha. Wszystkie ściany
kortu są wykonane z 12mm szkła hartowanego. Konstrukcja
składa się z czterech płaskich paneli ze szkła i drewnianej lub
szklanej podłogi.
– Szklany Statyczny Treningowy Kort do squasha. Kort jest
montowany z podłączeniem ze ścianami budynku, w którym
będzie użytkowany. Konstrukcja składa się ze szklanych paneli
do obserwacji gry, kompozytowych ścian i przedziałów między
kortami.

We design, produce and install squash courts with glass playing surfaces in the following variants:
– Assembled-Demountable Glass Squash Tournaments Court.
The court area is formed by four glass playing surfaces, the
entrance zone and the hardwood or glass floor.
– Glass Squash Training Court is mounted with connection to
the walls of the building. The playing surfaces are compositions
of glass panels to observe the game and prefabricated composite walls for partitions between courts.
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G-WALL™

KORTY DO SQUASHA

G-WALL™

SQUASH COURTS

KONTAKTY / CONTACT
Victor Temkin
+48 733 365 405
+375 29 676 4470
v.temkin@itc-engg.pl
Elena Druzenko
+48 787 515 221
+380 50 388 1017
e.druzenko@itc-engg.pl

ITC Engineering Sp. z o.o.
17-80 Franciszka Klimczaka str.
Warsaw, Poland 02-797
KRS: 0000676956 			
NIP: 9542777675
REGON:367231436
www.itc-engg.pl
ITC Engineering SIA.
69-16 Rusova str. Riga, Latvia LV-1026
DILFORT LLC.
16-1/1 Institutska str. Kiev, Ukraine
01021
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