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O FIRMIE

� Działalność spółki VSYSTEM w zakresie Systemów Ochrony Przeciwpożarowej to nasza odpowiedź
na zapotrzebowanie rynku, a głównie sektora przemysłowego i usługowego na ochronę życia,
zdrowia i mienia przed pożarem!

� Oferowane przez nas usługi projektowania, montażu, wdrażania i serwisowania
różnych, a często również bardzo skomplikowanych Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
pozwalają skutecznie zapobiegać powstaniu a przede wszystkim rozprzestrzenianiu się ognia w
realizowanych obiektach.

� Uczestnictwo w bardzo dużych i prestiżowych realizacjach w dziedzinie nieruchomości
komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych zaowocowało bogatym doświadczeniem,
wszechstronną znajomością rynku oraz rozległymi kontaktami z dostawcami materiałów i usług
na rynku budowlanym.

� Łączymy wieloletnie doświadczenie profesjonalnej kadry inżynierskiej projektującej,
koordynującej, kierującej i nadzorującej wszystkie branże budowlane z wiedzą teoretyczną
oraz wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu realizujemy każdy, nawet bardzo trudny i złożony
proces inwestycyjny.

� Instalacje przeciwpożarowe w każdym budynku to niezmiernie ważny zakres prac,
to gwarancja bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą ogień.
Dobrze zaprojektowane, optymalnie zrealizowane, odpowiednio wdrożone i systematycznie
serwisowane pozwolą zapobiec wielkim nieszczęściom.



Realizujemy instalacje tryskaczowe wg:

� Normy NFPA 13

� Normy VDS

� Wytycznych FM Global

Projekty instalacji tryskaczowych wykonywane są w oparciu o powyższe normy uwzględniając 
wytyczne Ubezpieczyciela.

Realizujemy instalacje gaśnicze:

� Instalacje tryskaczowe mokre

� Instalacje tryskaczowe suche

� Instalacje tryskaczowe suche sterowane

� Instalacje gaszenia gazem

INSTALACJE TRYSKACZOWE



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Roboty projektowe i budowlane mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku
magazynowego MLP Poznań WEST w Dąbrówce
Lokalizacja: Poznań, teren MLP Poznań WEST w Dąbrówce, przy ulicy Logistycznej 
Zakres prac: Wykonanie: symulacji pożaru; symulacji ewakuacji; ekspertyzy p.poż. w zakresie antresoli wielokondygnacyjnej
zlokalizowanej w części wynajmowanej przez AP; analiza konstrukcji antresol/nośności hali w klasie E; reprezentowanie
Inwestora przed PSP; projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. p.poż instalacji hydrantowej, tryskaczowej
i detekcji dymu; wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji hydrantowej, tryskaczowej, detekcji dymu, systemu
rozgłaszania komunikatów wraz z obsługą formalną odbiorów przez PSP, dostarczeniem scenariusza pożarowego oraz
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Zleceniodawca: Auto Partner S.A.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Budowa hali produkcyjno-magazynowej Logiserv w Wykrotach 
Lokalizacja: Wykroty, ul. Wyzwolenia
Zakres prac: Zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej instalacji tryskaczowej wraz z wyposażeniem pompowni
z dwoma pompami i zbiornikiem
Zleceniodawca: POL-MET Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Opracowanie projektu i realizacja instalacji tryskaczowej w hali wysokiego składowania oraz hali produkcyjnej
Lokalizacja: Krzyszkowice w gminie Przytyk
Zakres prac: Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej wg normy NFPA 13 dla hali wysokiego składowania, hali produkcyjnej 
oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych; Dostawa i montaż zgodnie z wykonanym projektem instalacji tryskaczowej na 
w/w obiektów; Wykonanie wyposażenia pompowni
Zleceniodawca: Kołaczek Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wykonanie instalacji tryskaczowej w Hotelu Horizon wraz z pompownią
Lokalizacja: Szklarska Poręba, ul. Dolna
Zakres prac: Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej w hotelu na kondygnacjach -2 (garaż) oraz -1, 0, 1, 2, 3 
(kondygnacje hotelowe) oraz wykonanie pompowni tryskaczowej na poz. -2
Zleceniodawca: PORR S.A.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Budowa Parku Logistycznego MLP Czeladź
Lokalizacja: Czeladź, ul. Będzińska
Zakres prac: kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych w hali magazynowej oznaczonej 
symbolem B1 i B2 wraz z opracowaniem projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej
Zleceniodawca: JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hali magazynowej Parku GIRGENTINA
Lokalizacja: Wyry k. Mikołowa
Zakres prac: Kompleksowa realizacja instalacji tryskaczowej i hydrantowej w Hali A
Zleceniodawca: MIRBUD S.A.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wykonanie instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali 
produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Elizy Orzeszkowej
Zakres prac: Roboty budowlane polegające na wykonaniu kompletnej instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni 
wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym; Wykonanie instalacji 
tryskaczowej w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowych hydrantów z reduktorami
Zleceniodawca: DL Invest Group XLV Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Montaż instalacji tryskaczowej, hydrantowej (Bieruń) oraz instalacji detekcji pożaru w hali magazynowej 
Auto Partner w Bieruniu oraz w Pruszkowie
Lokalizacja: Bieruń, ul. Ekonomiczna; Pruszków, ul. Moszna
Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej; Montaż instalacji tryskaczowej; Wykonanie instalacji detekcji pożaru; 
Dostawa i uruchomienie centrali pożarowej
Zleceniodawca: Auto Partner S.A.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej
Lokalizacja: EKO-WTÓR Skawina, ul. Piłsudskiego
Zakres prac: Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej wraz z wykonaniem pompowni tryskaczowej (100 szt. tryskaczy)
Zleceniodawca: Wenterm Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Rozbudowa CHU Gemini Park Tychy
Lokalizacja: Tychy, ul. Towarowa
Zakres prac: Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej w rozbudowywanej części CHU (pasaż, lokale Najemców, pom.  techn.)
Zleceniodawca: Zistechnika Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Przebudowa laboratorium, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń magazynowych i technicznych oraz 
zaprojektowanie i wybudowanie pompowni oraz zbiornika wody do celów pożarowych 
Lokalizacja: zakład Żywiec Zdrój S.A. w Jeleśni, ul. Suska
Zakres prac: prace budowalno-remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji elektrycznych i sanitarnych (w tym 
instalacji tryskaczowych); rozbiórka istniejącego zbiornika i pompowni tryskaczowej, dostawa i montaż zbiornika 
tryskaczowego oraz budowa i uzbrojenie nowej pompowni tryskaczowej
Zleceniodawca: Żywiec Zdrój S.A.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Instalacja tryskaczowa oraz instalacja monitorowania instalacji tryskaczowej wraz z wysterowaniem klap 
ppoż., napowietrzania i zwalniania kontroli dostępu na drogach ewakuacji w nowobudowanym budynku hali produkcyjnej 
Lokalizacja: Hala InPost w Bielsku-Białej, ul. Londzina
Zakres prac: wykonanie trzech sekcji instalacji tryskaczowej mokrej oraz czterech podsekcji glikolowych; dostawa zbiornika 
410 m3; dostawa i montaż pompowni tryskaczowej z pompą DIESEL; instalacja monitorowania instalacji tryskaczowej wraz         
z wysterowaniem klap ppoż., napowietrzania i zwalniania kontroli dostępu na drogach ewakuacji 
Zleceniodawca: P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. Sp. K.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie zamieszkania zbiorowego z usługami towarzyszącymi i garażem 
podziemnym
Lokalizacja: Hotel Crystal Mountain Resort w Wiśle
Zakres prac: wykonanie instalacji tryskaczowej suchej wg normy NFPA na czterech kondygnacjach garażowych wraz z 
wykonaniem pompowni tryskaczowej z wykorzystaniem dwóch pomp zatapialnych elektrycznych (1 140 szt. tryskaczy stojących)
Zleceniodawca: CUBE Construction Sp. z o.o. Sp. K.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w nowo wybudowanym budynku produkcyjno-
magazynowym oraz w istniejącym budynku magazynowym
Lokalizacja: SYNTHOS S.A., Oświęcim, ul. Chemików
Zakres prac: wykonanie dwóch sekcji instalacji tryskaczowej mokrej oraz wykonanie dwóch sekcji instalacji zraszaczowej
Zleceniodawca: IT Consulting / Atkow Technology



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Kompletny montaż instalacji tryskaczowej na poziomach L-1, L-2, L-3, L-00, L-05, L-06, L-07, L-08
Lokalizacja: Biurowiec „Mogilska Office” w Krakowie
Zakres prac: Wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej wg VDS 
(tryskacze K80; tranzyty tryskaczowe DN 100, DN 80, DN 65; rozprowadzenie DN 50, 40, 32, 25; standardowe 
elementy mocujące jak tuleje rozporowe, pręty gwintowane, pętle rurowe)
Zleceniodawca: TKT ENGINEERING Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Lokale Najemców w CHU Gemini Park
Lokalizacja: Tychy, ul. Towarowa 2c
Zakres prac: Dostosowanie instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji w lokalach 
Najemców w istniejącym centrum handlowym
Zleceniodawca: Gemini Park Tychy Sp. z o.o. oraz ZISTECHNIKA Sp. z o.o.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Dostosowanie istniejącego budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym do warunków 
opisanych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej
Lokalizacja: Warszawa, ul. Bokserska
Zakres prac: wykonanie żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną pompownią 
tryskaczową, wykonaniu instalacji tryskaczowej, SSP, DSO i oddymiania
Zleceniodawca: WESTMARK WALENDÓW 2 Sp. z o.o. SP.K.



INSTALACJE TRYSKACZOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Projekt i realizacja instalacji tryskaczowej wg FM Global
Lokalizacja: Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyniecka
Zakres prac: Wykonanie inst. trysk. w obszarze ulokowanym na poz. -6,30 w głównym budynku produkcyjnym; 
Przebudowa inst. trysk. w magazynie -6,30; wykonanie inst. trysk. suchej w hali paletyzatora; wykonanie inst. trysk.                      
w centrum energetycznym; wykonanie inst. trysk. mokrej w obiekcie produkcyjnym Graham; wykonanie inst. trysk.                
w hali Bossar/Actimel; Projekt instalacji tryskaczowej w magazynach zimnych; Dostawa i montaż tablicy synoptycznej
Zleceniodawca: DANONE POLAND Sp. z o.o.



Realizujemy instalacje wodociągowe przeciwpożarowe – hydranty wewnętrzne natynkowe 
lub wnękowe – jako stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie. Hydranty wewnętrzne                    
w odpowiednich warunkach umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki 
natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. 

Instalacje hydrantowe projektujemy, wykonujemy i serwisujemy wg:

� Normy PN-EN 671-1 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym” 

� Normy PN-EN 671-2 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów 
wewnętrznych z wężem płasko składanym” 

� Normy PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa” 

� Normy PN-EN 671-3 „Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z 
wężem półsztywnym i z wężem płasko składanym”

INSTALACJE HYDRANTOWE



INSTALACJE HYDRANTOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Parku Handlowym Kasztelania
Lokalizacja: Chrzanów, ul. Szpitalna
Zakres prac: dostawa i montaż zestawu hydroforowego WILO wraz z układem pomiarowym i zabezpieczeniem; dostawa                             
i montaż 22 szt. szafek hydrantowych HW-25; wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych ocynkowanych (DN80, DN50, DN32)
Zleceniodawca: ACE Group Sp. z o.o.



INSTALACJE HYDRANTOWE - REALIZACJE

Nazwa projektu: Wewnętrzna instalacja hydrantowa w hali magazynowo produkcyjnej 
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Orzeszkowej
Zakres prac: wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem skrzynek hydrantowych HP-52 oraz montaż zestawu 
hydroforowego wraz z obejściem testowym 
Zleceniodawca: FIRE PRO Sp. z o.o.



Ponadto realizujemy także instalacje z zakresów takich jak:

� DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO), które umożliwiają automatyczne powiadomienie osób 
przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego, ułatwiają przeprowadzenie ewakuacji. 
Komunikaty głosowe nadawane o odpowiednim natężeniu dźwięku, zrozumiałe i jednoznaczne w przekazie 
pozwalają w sposób sprawny i bezpieczny przeprowadzić ewakuację osób z budynku objętego pożarem.

� SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP), które służą do szybkiego, samoczynnego wykrywania zagrożenia 
pożarowego, sygnalizowania, powiadamiania o zagrożeniu oraz wykonywania funkcji sterujących.

� SYSTEMY ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA, gdzie dobór odpowiednich elementów systemu oddymiania w 
skład których wchodzą:

 centrala oddymiająca,

 elementy napowietrzające,

 klapy oddymiające,

 czujniki dymu,

 kurtyny dymowe

pozwala wykonać instalację zgodne z polskimi przepisami, zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe, 
obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej, obniżyć temperaturę co wpływa korzystnie na 
konstrukcję oraz mienie znajdujące się wewnątrz budynku.

� STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG), które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz 
samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach.

� SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO OBIEKTÓW, czyli systemy zasilania awaryjnego w energię 
elektryczną obiektu, które są podstawą poprawnie działających systemów instalacji bezpieczeństwa 
pożarowego.

POZOSTAŁE SYSTEMY OCHRONY PPOŻ.



Pełna lista realizacji – instalacje tryskaczowe i hydrantowe
Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

od I.2023 do NADAL
teren MLP Poznań WEST 
w Dąbrówce, przy ulicy 
Logistycznej 

Auto Partner S.A.

Roboty projektowe i budowlane mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
pożarowego budynku magazynowego MLP Poznań WEST w Dąbrówce -
Wykonanie: symulacji pożaru; symulacji ewakuacji; ekspertyzy p.poż. w 
zakresie antresoli wielokondygnacyjnej zlokalizowanej w części 
wynajmowanej przez AP; analiza konstrukcji antresol/nośności hali w klasie 
E; reprezentowanie Inwestora przed PSP; projektów wykonawczych 
uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. p.poż  instalacji hydrantowej i  
tryskaczowej; wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji 
hydrantowej i tryskaczowej wraz z obsługą formalną odbiorów przez PSP, 
dostarczeniem scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego 

od XII.2022 do NADAL
Logiserv, 
Wykroty, ul. Wyzwolenia

POL-MET Sp. z o.o.
Budowa hali produkcyjno-magazynowej Logiserv w Wykrotach -
Zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej instalacji tryskaczowej 
wraz z wyposażeniem pompowni z dwoma pompami i zbiornikiem 

od VII.2022 do NADAL
Krzyszkowice w gminie 
Przytyk

Kołaczek Sp. z o.o.

Opracowanie projektu i realizacja instalacji tryskaczowej w hali wysokiego 
składowania oraz hali produkcyjnej - Wykonanie projektu instalacji 
tryskaczowej wg normy NFPA 13 dla hali wysokiego składowania, hali 
produkcyjnej oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych; Dostawa i 
montaż zgodnie z wykonanym projektem instalacji tryskaczowej na w/w 
obiektów; Wykonanie wyposażenia pompowni

od V.2022 do NADAL
Szklarska Poręba, 
ul. Dolna

PORR S.A.

Wykonanie instalacji tryskaczowej w Hotelu Horizon wraz z pompownią -
Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej w hotelu na 
kondygnacjach -2 (garaż) oraz -1, 0, 1, 2, 3 (kondygnacje hotelowe) oraz 
wykonanie pompowni tryskaczowej na poz. -2

Od VI.2022 do NADALCzeladź, ul. Będzińska
JOKA BUDOWNICTWO 
SP. Z O.O. 

Budowa Parku Logistycznego MLP Czeladź - kompleksowe wykonanie 
instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych w hali magazynowej 
oznaczonej symbolem B1 i B2 wraz z opracowaniem projektu 
wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej

Od II.2022 do NADALWyry k. MikołowaMIRBUD S.A.
Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hali magazynowej Parku 
GIRGENTINA - Kompleksowa realizacja instalacji tryskaczowej i hydrantowej 
w Hali A



Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

Od XII.2021 do VIII.2022
Czechowice-Dziedzice, 
ul. Elizy Orzeszkowej

DL Invest Group XLV Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze 
zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-
biurowym - Roboty budowlane polegające na wykonaniu kompletnej 
instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem 
p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym; 
Wykonanie instalacji tryskaczowej w pomieszczeniach biurowych oraz 
dodatkowych hydrantów z reduktorami

od XII.2021 do V.2022
Bieruń, 
ul. Ekonomiczna; 

Auto Partner S.A.Wykonanie instalacji tryskaczowej w antresolach wielopoziomowych

od III.2022 do VI.2022
Pruszków, 
ul. Moszna

Auto Partner S.A.

Montaż instalacji tryskaczowej w hali magazynowej Auto Partner w 
Pruszkowie - Wykonanie instalacji tryskaczowej mocowanej do konstrukcji 
antresol za pomocą systemowych zawieszek z wykorzystaniem tryskaczy 
K80 i K160 (łącznie 3700 szt.); Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji 
tryskaczowej; Wykonanie dwóch sekcji tryskaczowych nowych; Wykonanie 
3 podsekcji tryskaczowych;  Wykonanie projektu wykonawczego instalacji 
tryskaczowej w ciągach komunikacyjnych uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 
p.poż

od VII.2022 do NADAL
7R
Czechowice - Dziedzice

KAPEO Polska Sp. z o.o.
Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantowej na 
obiekcie 7R - hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym

XII.2022
Merkury Market, 
Tychy, ul. Towarowa

Merkury Market sp. z o. o. 
LAND S.K.A.

Wykonanie instalacji tryskaczowej na jednej kondygnacji

od IX.2022 do XI.2022
Merkury Market
Bielsko-Biała, 
ul. Warszawska 

Merkury Market sp. z o. o. sp. k
Wykonanie instalacji tryskaczowej w istniejącym budynku handlowo –
biurowym

od VI.2022 do VII.2022
LEAR
Bieruń, ul. Strefowa

GREGHAL Sp. z o.o.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu instalacji tryskaczowej oraz 
hydrantowej zgodnie z przekazanymi wytycznymi, projektem budowlanym 
Zleceniodawcy, decyzją o pozwoleniu na budowę i pozostałą dokumentacją
dotyczą zakresu przebudowy pomieszczenia szatni na biura oraz rozbudowy 
o szatnię kontenerową na terenie zakładu LEAR w Bieruniu

Lista realizacji – instalacje tryskaczowe i hydrantowe c.d.:

od IV.2022 do VII.2022
Good Point
Łubna, ul. Puławska 

OEX E-Business sp. z o.o.
Wykonanie instalacji tryskaczowej na antresoli (w ilości do 1200 szt. 
tryskaczy) oraz instalacji hydrantowej w Centrum Logistycznym



Lista realizacji – instalacje tryskaczowe i hydrantowe c.d.:
Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

od VIII.2021 do X.2021
AutoPartner
Bieruń, ul. Ekonomiczna 

Auto Partner S.A.
Wykonanie instalacji tryskaczowej w regałach automatycznych, szatni oraz 
pod antresolami wraz projektami wykonawczymi.

od V.2021 (trwa nadal)
EKO-WTÓR
Skawina, ul. Piłsudskiego

Wenterm Sp. z o.o.Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej dla Eko-Wtór ze Skawiny

od V.2021 do VIII.2021
CHU GEMINI JASNA 
PARK,
Tarnów

Vatra Group Sp. z o.o. SP. K.
Wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z projektem wykonawczym przy 
zmianie aranżacji lokali w CHU Gemini Jasna Park w Tarnowie                            

od XII.2020 do X.2021
CHU GEMINI PARK 
Tychy, ul. Towarowa 2c

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z projektem wykonawczym przy 
rozbudowie CHU Gemini Park w Tychach.                                                         
Wielkość inwestycji: pow. ok. 10 000m2

od IX.2021 dp X.2021Bochnia, ul. WygodySTALPRODUKT S.A.
Modernizacja półstałej instalacji gaszenia pianą piwnic olejowych przy 
walcarkach WS1 i WS2 na wydziale Stalprodukt.

od XI.2020 do IV.2021
Zakład Produkcyjny 
Żywiec Zdrój S.A.
Jeleśnia, ul. Suska

Żywiec Zdrój S.A.

Przebudowa laboratorium, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń 
magazynowych i technicznych oraz zaprojektowanie i wybudowanie 
pompowni oraz zbiornika wody do celów pożarowych. Dostawa i montaż 
zbiornika tryskaczowego oraz budowa i uzbrojenie nowej pompowni 
tryskaczowej.

od IX.2020 do XII.2020
INPOST
Bielsko- Biała, ul. Ks. 
Londzina

Inbud Bielsko sp. z o.o. Sp. K.

Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i 
zbiornikiem pożarowym na potrzeby budynku magazynowego INPOST -
wykonanie trzech sekcji instalacji tryskaczowej mokrej oraz czterech 
podsekcji glikolowych; dostawa zbiornika 410 m3; dostawa i montaż 
pompowni tryskaczowej wraz z  instalacją monitorowania instalacji 
tryskaczowej wraz z wysterowaniem klap ppoż., napowietrzania i 
zwalniania kontroli dostępu na drogach ewakuacji 

od V.2020 do XII.2020
Hotel Cristal Mountain 
Resort 
Wisła, ul. Bukowa

CUBE Construction Sp. z o.o. 
Sp. K.

Wykonanie instalacji tryskaczowej w Crystal Mountain Resort
Wielkość inwestycji: 1 140 szt. tryskaczy stojących
Zakres prac: wykonanie instalacji tryskaczowej suchej wg normy NFPA na 
czterech kondygnacjach garażowych wraz z wykonaniem pompowni 
tryskaczowej z wykorzystaniem dwóch pomp zatapialnych elektrycznych

od VII.2020 do IX.2020
SYNTHOS S.A.
Oświęcim, ul. Chemików

IT Consulting / Atkow 
Technology

Wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w nowo wybudowanym 
budynku produkcyjno-magazynowym oraz w istniejącym budynku 
magazynowym firmy SYNTHOS S.A. 



Lista realizacji – instalacje tryskaczowe i hydrantowe c.d.:
Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

od V.2020 do VI.2020
BONARKA CITY CENTER
Kraków, ul. Puszkarska

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji tryskaczowej Globallogic - dostosowanie instalacji 
tryskaczowej do nowej aranżacji najemców w CH Bonarka Kraków

od V.2020 do VI.2020
BONARKA CITY CENTER,
Kraków, ul. Puszkarska

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji tryskaczowej Globallogic - dostosowanie instalacji 
tryskaczowej do nowej aranżacji najemców w CH Bonarka

od IV.2020 do V.2020
Czechowice-Dziedzice, 
ul. Orzeszkowej

FIRE PRO Sp. z o.o.Wewnętrzna instalacja hydrantowa w hali magazynowo-produkcyjnej

IV.2020
Gliwice, ul. Alberta 
Einsteina

Jac Products sp. z o.o.Wykonanie instalacji tryskaczowej na potrzeby wiaty magazynowej 

od X.2019 do IV.2020
PH KASZTELANIA
Chrzanów, ul. Szpitalna

ACE Group Sp. z o.o.
Wewn. Instalacja Hydrantowa w Parku Handlowym Kasztelania - dostawa i 
montaż 22 szt. szafek hydrantowych HW-25; wykonanie instalacji rurowej 

od X.2019 do XII.2019
ANGEL Stradom
Kraków, ul. Stradomska

INWENTECH

Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej w zespole budynków usługowo-
mieszkalnych Angel Stradom - wykonanie projektu wykonawczego instalacji 
tryskaczowej wraz z pompownią na potrzeby zespołu budynków 
mieszkalno-usługowych

od V.2019 do X.2019
NEXTEER AUTOMOTIVE 
POLAND
Tychy, ul. Towarowa

FAMEX-BIS Sp. z o.o.Wykonanie dolnej siatki instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji biur

od VI.2019 do VII.2019
Biurowiec „Mogilska 
Office”
Kraków, ul. Mogilska

PORR Polska
Wykonanie instalacji tryskaczowej do aranżacji najemcy - wykonanie dolnej 
siatki instalacji tryskaczowej

od VI.2019 do VII.2019
BONARKA CITY CENTER,
Kraków, ul. Puszkarska

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji tryskaczowej Globallogic - dostosowanie instalacji 
tryskaczowej do nowej aranżacji najemców w CH Bonarka

w latach 2017-2018
Fabryka w Bieruniu
ul. Świerczyniecka

DANONE POLAND Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji tryskaczowej oraz niezbędna rozbudowa systemu 
informatycznego opartego na systemie Polon wraz z integracją nowo 
zainstalowanych elementów instalacji - wykonanie instalacji tryskaczowej w 
obszarze ulokowanym na poz. -6,30 w „Głównym budynku produkcyjnym”. 
Wykonanie sekcji suchej: rampa magazynu opakowań, rampa utylizacji 
odpadów, magazyny odpadów, ładownia poziom 0,0 i -6,30

w latach 2020-2021
CHU GEMINI PARK 
Tychy, ul. Towarowa 2c

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji lokalu Najemcy w 
istniejącym centrum handlowym Gemini Park Tychy



Lista realizacji – instalacje tryskaczowe i hydrantowe c.d.:
Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

od XI.2018 do I.2019
Biurowiec „Mogilska 
Office”
Kraków, ul. Mogilska

Vatra Group Sp. z o.o. SP.K.
Kompletny montaż instalacji tryskaczowej w biurowcu na poziomach L-00, 
L-05, L-06, L-07, L-08 - Wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej na 
poziomach L-00, L-05, L-06, L-07, L-08 wg VDS 

od XI.2018 do XII.2018
Zakład Produkcyjny 
Żywiec Zdrój S.A.
Jeleśnia, ul. Suska

Żywiec Zdrój S.A.Wykonanie instalacji tryskaczowej suchej na potrzeby hali magazynowej

od X.2018 do XII.2018
Biurowiec „Mogilska 
Office”
Kraków, ul. Mogilska

Vatra Group Sp. z o.o. SP.K.
Kompletny montaż instalacji tryskaczowej w biurowcu na poziomach L-1, L-
2, L-3 - Wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej na poziomie -3, -2 
oraz -1 wg VDS 

od III.2018 do XII.2018Warszawa, ul. Bokserska
WESTMARK WALENDÓW 2 
Sp. z o.o. SP.K.

Dostosowanie istniejącego budynku magazynowego z zapleczem biurowo-
socjalnym do warunków opisanych w Ekspertyzie Technicznej Stanu 
Ochrony Przeciwpożarowej - wykonanie żelbetowego podziemnego 
zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną pompownią tryskaczową, 
wykonaniu instalacji tryskaczowej, SSP, DSO i oddymiania. 
Wielkość inwestycji: pow. ok. 17 685 m2

od X.2018 do XI.2018
Zakład Produkcyjny 
Żywiec Zdrój S.A.
Jeleśnia, ul. Suska

P. B. „MODULAR” Sp. z o.o.
Przebudowa istniejącej instalacji tryskaczowej w magazynie adaptowanym 
na halę produkcyjno – magazynową dla linii szkła wg wymagań FM Global

od VIII.2018 do XII.2018
VALEO
Czechowice-Dziedzice, 
ul. Bestwińska

FAMEX-BIS Sp. z o.o.
Projektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej w rozbudowywanej hali 
produkcyjno-magazynowej wg standardów FM Global 

od. XII.2016 do III.2018

Fabryka w Bieruniu, 
ul. Świerczyniecka

Vatra Group Sp. z o.o. SP. K.

Projekt i realizacja instalacji tryskaczowej wg standardów FM Global -
przebudowa instalacji tryskaczowej w magazynie -6,30, wykonanie instalacji 
tryskaczowej suchej w hali paletyzatora ; wykonanie instalacji tryskaczowej 
w centrum energetycznym; wykonanie instalacji tryskaczowej mokrej w 
obiekcie produkcyjnym Graham; wykonanie instalacji tryskaczowej w hali 
Bossar / Actimel.

Fabryka w Bieruniu, 
ul. Świerczyniecka

Vatra Group Sp. z o.o. SP. K.Projekt instalacji tryskaczowej w magazynach zimnych (wg FM Global) 

Fabryka w Bieruniu, 
ul. Świerczyniecka

Vatra Group Sp. z o.o. SP. K.
Dostawa i montaż tablicy synoptycznej - wykonanie monitoringu 
technicznego oraz pożarowego instalacji tryskaczowej dla obiektu w 
Bieruniu



Terminy realizacjiLokalizacjaZleceniodawcaInwestycja / realizacja

od I.2023 do NADAL
teren MLP Poznań WEST 
w Dąbrówce, przy ulicy 
Logistycznej 

Auto Partner S.A.

Roboty projektowe i budowlane mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
pożarowego budynku magazynowego MLP Poznań WEST w Dąbrówce -
Wykonanie: symulacji pożaru; symulacji ewakuacji; ekspertyzy p.poż. w zakresie 
antresoli wielokondygnacyjnej zlokalizowanej w części wynajmowanej przez AP; 
analiza konstrukcji antresol/nośności hali w klasie E; reprezentowanie 
Inwestora przed PSP; projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą 
ds. p.poż  instalacji detekcji dymu; wykonanie robót instalacyjnych w zakresie 
detekcji dymu, systemu rozgłaszania komunikatów wraz z obsługą formalną 
odbiorów przez PSP, dostarczeniem scenariusza pożarowego oraz instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego 

od XII.2021 do NADAL
Bieruń, 
ul. Ekonomiczna

Auto Partner S.A.

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku, antresol i regałów (w tym 
przekroi i PZT); opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia 
przeciwpożarowego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
opracowanie symulacji komputerowej CFD; wykonanie dokumentacji 
projektowej wymaganej do uzyskania decyzji na zmianę sposobu użytkowania i 
przebudowę oraz opracowanie projektów technicznych branż, tj. Projekt SSP 
(czujki liniowe, czujki zasysające, ROP), Projekt oświetlenia awaryjnego / 
ewakuacyjnego, Projekt sygnalizacji dźwiękowej za pomocą sygnalizatorów 
akustycznych 

od IV.2022 do VI.2022
Bieruń, 
ul. Ekonomiczna

Auto Partner S.A.

- Wykonanie instalacji detekcji pożaru realizowanej poprzez czujki zasysające w 
regałach magazynowych na wszystkich poziomach oraz nowo realizowanej 
sztolni 2 
- Wykonanie instalacji detekcji pożaru realizowanej poprzez czujki punktowe w 
pomieszczeniach biurowych i socjalnych dobudowanych przez AutoPartner w 
obrębie hali magazynowej 
- Wykonanie instalacji zasilania czujek zasysających opartej na zasilaczach p.poż 
- Dostawa i uruchomienie centrali pożarowej 
- Wykonanie 40 ręcznych ostrzegaczy pożarowych

od III.2022 do NADAL
Pruszków, 
ul. Moszna

Auto Partner S.A.

Wykonanie instalacji detekcji pożaru w zakresie: realizacji detekcji pożaru 
realizowanej przez czujki zasysające w regałach magazynowych we wszystkich 
poziomach antresol, realizacji instalacji zasilania wszystkich czujek zasysających 
opartej o zasilacze p.poż, wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej 
detekcji pożaru w regałach, zabudowania 20 ROP (ręczne ostrzegacze 
pożarowe), udziału w odbiorach z PSP

Pełna lista realizacji – pozostałe systemy ochrony ppoż. 
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Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy!

VSYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Strumieńska 152
43-385 Jasienica

NIP: 5472176163    REGON: 366969654 KRS: 0000672194

BIURO
tel. 502-614-264

biuro@v-system.pl


