


Kim jesteśmy / co robimy
Biuro BAAR jest młodą  ale już doświadczoną pracownią  architektoniczną ze Śląska. Jesteśmy w zawodzie od ponad 12 lat , uczestnicząc przy 
tym w realizacji około 30 wielokrotnie nagradzanych w Polsce i za granicą projektów. Zdobywaliśmy doświadczenie w topowych polskich i 
zagranicznych pracowniach. 

Projektujemy w szerokim spektrum funkcjonalnym- od projektów wnętrz, przez domy jedno i wielorodzinne, obiekty biurowe, handlowo- usłu-
gowe, hotele, muzea, a na obiektach wielofunkcyjnych kończąc. Posiadamy dużą  wiedzę z zakresu w przebudowy i rozbudowy obiektów istnie-
jących, dostosowywaniu ich do nowych potrzeb.  

Dysponujemy doświadczeniem w zakresie stosowania prawie wszystkich najważniejszych współczesnych technologii budowlanych. Na bieżąco 
śledzimy i stosujemy nowe technologie.  Oferowane przez nas projekty zawsze są szczegółowo analizowane na każdym etapie projektowym. 

Przygotowujemy je w oparciu o najnowsze standardy projektowania komputerowego 2D i 3D, jak i równie twórczego warsztatu manualnego. 
Oferujemy naszym klientom rozwiązania unikatowe, twórcze i dostosowane do ich zasobów �nansowych.

Staramy się  zawsze, aby oferowany przez nas produkt końcowy był w jak największym stopniu dopasowany do danej sytuacji, głęboko analizu-
jąc i bilansując szereg kluczowych aspektów jak budżet, ekonomia, energooszczędność obiektu, walory estetyczno- wizualne, myśl przewodnia, 
nowatorskość,  oddziaływanie obiektu na człowieka, wizerunek medialny i wiele innych. 

Lata obecności na rynku sprawiły, że tworzymy zgrany kolektyw, który łączy specjalistów ze wszystkich branż projektowych, dzięki czemu 
potra�my sprawnie koordynować cały proces inwestycyjny uczestnicząc we wszystkich etapach projektowych. 
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Biuro

Kontakt

Biuro BAAR to kreatywny kolektyw składający się z
współpracujących ze sobą specjalistów, tj: 

architektów
konstruktorów
gra�ków
projektantów  HVAC
projektantów wod-kan
elektryków
drogowców
rzeczoznawców BHP, sanepid, PPOŻ. 
specjalistów od nieruchomości
technologów

Zakres usług
Kompleksowa obsługa procesu projektowo- inwestycyjnego  na 
terenie całej Polski: 

inwentaryzacje
opinie i ekspertyzy budowlane
legalizacje 
projekty zmiany sposobu użytkowania
projekty koncepcyjne 
projekty budowlane 
projekty wykonawcze 
projekty wnętrz 
doradztwo techniczne
analizy funkcjonalno- przestrzenne 
nadzory autorskie 



Życiorys

Nagrody

architekt Adam Radzimski

ur. 1982 r. w Zabrzu

2002-2003 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
2003-2007 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
2006-2007 Coltart Earley Architecture, Glasgow
2007-2011 Kwkpromes architekt Robert Konieczny, Katowice
2012 - autorska pracownia BAAR

2003 I miejsce, konkurs "Hasło w sześcianie", WAPB
2003 I miejsce, konkurs "Brama", WAPB
2004 II miejsce, konkurs "Brama do miasta", Będzin
2005 I miejsce, konkurs "Velux", WAPŚ
2006 wyróżnienie honorowe, konkurs "3 x nowe miasto", 
Katowice
2007- 2011 nagrody i wyróżnienia w ramach pracy w 
Kwkpromes



REWITALIZACJA WIEŻY I CHŁODNI- PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY W ZABRZU 
faza- projekt budowlany © 2012 BAAR 



NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO- USŁUGOWEGO W POZNANIU
faza- koncepcja © 2015 BAAR 



PRZYSTANEK BYTOM- PROJEKT CENTRUM WIELOFUNKCYJNEGO W BYTOMIU 
faza- projekt koncepcyjny © 2012 BAAR 



DOM NA KRAWĘDZI- BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO  W KRAKOWIE
faza- budowa © 2013 BAAR 



DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ- ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO  W ZABRZU 
faza- budowa © 2012 BAAR 



CZARNO BIAŁE- PROJEKT WNĘTRZ APARTAMENTU W ZABRZU 
faza- budowa © 2012 BAAR 



MYCLINIC- PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W KATOWICACH 
faza- koncepcja © 2013 BAAR 



MIESZKANIE W FAMILOKU- PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA W ZABRZU
faza- realizacja zakończona © 2009 BAAR 



STARA DYREKCJA- REWITALIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W ZABRZU 
faza- realizacja zakończona © 2013 BAAR 



NOWA DYREKCJA- REWITALIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W ZABRZU 
faza- budowa © 2014 BAAR 


