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Gardenia Sport Sp. z o.o.  to  polska firma, ciesząca się wieloletnim doświadczeniem na rynku 
budowlanym. Jej profil działalności jest szeroki – projektowanie, kompleksowa budowa, konser-
wacja nawierzchni oraz naprawa usterek. Gardenia Sport Sp. z o.o. zajmuje się budową boisk 
pełnowymiarowych, profesjonalnych stadionów, boisk przyszkolnych, bieżni, kortów tenisowych 
oraz placów zabaw. Specjalnością firmy są sportowe nawierzchnie syntetyczne, takie jak trawa 
syntetyczna i nawierzchnia poliuretanowa. Główną dewizą wszystkich pracowników Gardenia 
Sport Sp. z o.o. jest, iż  w każdej dziedzinie prowadzonej działalności najważniejsza jest jakość, 
dlatego też firma zatrudnia wyłącznie profesjonalistów i ekspertów, których wiedza i doświadcze-
nie pozwalają na wykonanie obiektów sportowych na najwyższym poziomie. W trakcie realizacji 
używane są wyłącznie sprzęt i materiały najwyższej jakości (posiadające wymagane atesty i cer-
tyfikaty) - wszystko to razem gwarantuje wieloletnią radość z  Inwestycji.
Prezes Spółki – Tomasz Bernat jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Polskich Producen-
tów i Wykonawców Nawierzchni Sportowych, skupiającym wyłącznie najlepsze firmy z branży 
budownictwa sportowego. Spółka działa w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001, 
gwarantujący wysoką jakość wykonywanej usługi.

Gardenia Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, tel.: 22 836 67 33, fax: 22 837 98 25

e-mail: biuro@gardenia.pl, www.gardenia.pl

Wy różnie nie jest przy zna wa ne fir mom pro jek to wym, wy ko naw czym, pro du cen-
tom ma teriałów i tech no lo gii bu dow la nych, za szcze gól ne osią gnięcia w za kre sie 
ra cjo nal ne go pro jek to wa nia, rze tel ne go wy ko naw stwa oraz za wdraża nie no wo-
cze snych pro duk tów, roz wią zań materiałowych i technologicznych słu żących roz-
wo jo wi bu dow nic twa spor to we go w Pol sce. Wy różnie nie przy zna wa ne jest przez 
Pol ski Klub In fra struk tu ry Spor to wej, któ ry w swo ich oce nach bie rze pod uwa gę 
opi nie współ pra cu ją cych z ni mi nie za leż nych in sty tu cji i ośrod ków ba daw czych.
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otrzymują wyróżnienie w kategorii

Generalny Wykonawca obiektów 
sportowych i rekreacyjnych
za kompleksowe realizacje obiektów 

sportowych ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy kompleksu boisk sportowych dla 

miasta Konina.

”Moje Boisko-Orlik 2012” w Kąkolewnicy Południowej Park im. Romualda Traugutta w Warszawie


