
Galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe 
w ciągu ostatnich lat wrosły w polski krajobraz, 
jakby tworzyły go od zawsze. Klienci robiący w 
tych miejscach zakupy zwykle nie zdają sobie 
sprawy, że otacza ich gęsta sieć instalacji i kabli, 
zaprojektowanie której to niełatwe wyzwanie. 
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Galerie handlowe funkcjonują już prawie na całym świecie. Klienci 
odwiedzają je coraz chętniej, by robić zakupy, spędzić czas wolny, 
a nawet odpoczywać. 
Ludzie przychodzący do galerii nie muszą wiedzieć, i zwykle nie 
mają o tym pojęcia, że przekraczając próg budynku znaleźli się 
w sieci. Nie tylko w sieci handlowej, ale zupełnie dosłownie - w sie-
ci instalacji i kabli, których istnienie jest warunkiem prowadzenia 
bieżącej działalności.    
Trudność w projektowaniu instalacji w takich obiektach wynika 
przede wszystkim z ich rozległości. Wiadomo, że chodzi o to, by 
instalacje były jak najmniej widoczne w efektownych i stylowych 
często wnętrzach /nie tylko w galeriach handlowych/, ale równo-
cześnie poprawnie funkcjonowały oraz nie kolidowały z sobą na 
etapie ich wykonywania. Poza tym – dobrze zaprojektowana insta-
lacja, to niższe koszty utrzymania i eksploatacji obiektu.   
Z własnej praktyki wiem, a współpracowałem przy powstaniu ga-
lerii handlowych m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Ko-
szalinie, Wałbrzychu i Tarnowie, że wykonanie takiego projektu to 
nie żart a ciężka praca. Sądzę, że można ją zestawić z najlepszymi 
tradycjami polskiego rzemiosła - nasza praca musi być wykonana 
rzetelnie, starannie i precyzyjnie. Dlatego bardzo ważna jest przy 
realizacji tego typu inwestycji dobra współpraca z architektami 
i wzajemne zrozumienie. Zadanie jest trudne, proces projektowania 
jest żmudny i czasochłonny a czas jego realizacji bardzo ograniczo-
ny . Sprostanie takim wyzwaniom wymaga dużego doświadczenia, 
sprawności organizacyjnej i wiedzy.
OMEGA electric jest biurem projektowym branży elektrycznej. 
W zakres naszej działalności wchodzi sporządzanie kompletnej 

Galeria – w każdym calu sieć

dokumentacji technicznej w branży elektrycznej. Zajmujemy się 
zarówno projektami nowych obiektów, jak i opracowaniami projek-
towymi dotyczącymi budynków istniejących.
Na przestrzeni lat, uczestnicząc w różnych etapach procesu bu-
dowlanego, zdobyliśmy bogate doświadczenie. Wiedza ta pozwala 
na optymalizację stosowanych rozwiązań w stosunku do kosztów 
inwestycji oraz wymagań Inwestorów. 
Jakość usług gwarantuje zespół złożony z wyspecjalizowanej ka-
dry, wykorzystującej w procesie projektowania nowoczesne opro-
gramowanie. Nasz zespół tworzą w większości wykwalifikowani 
i doświadczeni projektanci posiadający uprawnienia budowlane 
pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Współpracujemy na bieżąco z największymi pro-
ducentami urządzeń elektrycznych, co gwarantuje stały wysoki 
poziom wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
oraz możliwości ich zastosowania w procesie projektowym.
Oprócz galerii handlowych mamy również spore doświadczenie 
w projektowaniu sklepów wielkopowierzchniowych spożywczych 
i budowlanych znanych sieci handlowych. Realizowaliśmy takie zle-
cenia praktycznie w całej Polsce – m.in. w Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Rzeszowie, Grudziądzu, Zabrzu, Gdańsku i Szczecinie. 

Jaka sieć potrzebuje 9,99999 na 10 pewności zasilana w prąd? 
- zapraszamy do wrześniowego wydania.r
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