
Prezentacja firmy ESjOT

Od 1994 roku realizujemy pomysły architektów i inwestorów. 

Urzeczywistniamy ich plany i marzenia pracując w szkle, stali nierdzewnej i stali malowanej proszkowo, 
drewnie i aluminium. 

Materiały te łączymy ze sobą tworząc niepowtarzalne balustrady, schody ,fragmenty elewacji, daszki oraz 
inne nietypowe wyroby , które oglądać można w wielu miejscach na terenie Polski i Europy. 

Współpracując z najlepszymi architektami nauczyliśmy się rozumieć ich potrzeby a wysoka jakość 
naszych wyrobów oraz nasza rzetelność znalazły uznanie w takich firmach budowlanych jak: SKANSKA 
Polska, SKANSKA Sverige A.B., HOCHTIEF Polska , WARBUD S.A., STRABAG, POL-AQUA  S.A., EIFFAGE 
MITEX, ALPINE-BAU  i wiele innych, dla których jesteśmy stałymi podwykonawcami. 

Posiadamy biuro technologiczne, w którym zatrudnieni inżynierowie korzystając z oprogramowania CAD 
opracują  dokumentacje warsztatową dla każdego wyrobu. Nasza praca w tym zakresie została doceniona 
przez firmę „Glaspol” Saint -Gobain- czołowego producenta szkła, która  zaprosiła nas do grupy firm 
działających w ramach sieci partnerskiej  Design Partners. 
W jej skład wchodzą firmy profesjonalnie realizujące konstrukcje budowlane z udziałem szkła. Posiadamy 
zaplecze produkcyjne wyposażone w profesjonalne maszyny sterowane numerycznie oraz urządzenia 
spawalnicze najnowszej generacji, które obsługują pracownicy o dużym doświadczeniu  zapewniając 
wysoką jakość wyrobów. 

Nasze ekipy monterskie poruszające się wyposażonymi  w profesjonalny sprzęt monterski samochodami 
są również do Waszej dyspozycji. Docieramy wszędzie i montujemy w każdych warunkach. 

Nasze możliwości produkcyjne i wykonawcze chcielibyśmy zaprezentować na załączonych zdjęciach. To 
tylko najważniejsze przykłady spośród  setek realizacji. Mamy nadzieję, że zachęcą one do skorzystania z 
naszych usług. 

Zapraszamy do współpracy 

  



 
 

BALUSTRADY STALOWE 

1. Projekt: Zespół zabudowy 
mieszkaniowej w Wilanowie 
przy ul. Sobieskiego, Wilanów - 
Królewskie Przedmieście etap II 
(www.krolewskieprzedmiescie. 
pl) 
2. Generalny wykonawca: 
UNIBEP S.A. 
3. Balustrady balkonowe ze stali 
malowanej proszkowo, 
wypełnione siatką lub szkłem 
4. Zakres prac: dostawa 
balustrad ze stali malowanej 
proszkowo wypełnione siatką 
zgrzewaną i szkłem 

1. Projekt: Budynek biurowo-usługowy, Atrium 
Centrum (www.atriumwarsaw.com) 
2. Generalny wykonawca: „SKANSKA POLSKA” 
Sp. z o.o. 
3. Balustrady wewnętrzne 
4. Zakres prac: balustrady malowane proszkowo 
i ze stali nierdzewnej na schodach holu głównego, na 
klatkach schodowych i atrium 

1. Projekt: Basen sportowy - Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Wałczu (www.walcz.cos.pl) 
2. Generalny wykonawca: Instal Poznań S.A. 
3. Balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej 
4. Zakres prac: dostawa i montaż balustrad ze stali 
nierdzewnej w holu głównym i hali besonowej 



 

 

BALUSTRADY STALOWE W POŁĄCZENIU Z DREWNEM 

1. Projekt - Zespół zabudowy mieszkaniowej przy 
ul. Sobieskiego, Wilanów - Królewskie Przedmieście 
ETAP II - Warszawa, (www.krolewskieprzedmiescie.l) 
2. Generalny wykonawca: UNIBEP S.A. 
3. Balustrady klatek schodowych 
4. Zakres prac: dostawa balustrad zewnętrznych i 
wewnętrznych  ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem 
siatką nierdzewną oraz z pochwytem drewnianym 

1. Projekt - „EKO-PARK” WARSZAWA (www.ekopark.pl) 
2. Generalny wykonawca: MITEX EIFFAGE S.A. 
3. Balustrady klatek schodowych 
4. Zakres prac: balustrady ze stali nierdzewnej z 
pochwytami z drewna 
egzotycznego 



BALUSTRADY STALOWE W POŁĄCZENIU ZE SZKŁEM 

1. Centrum handlowe - Krewetka” MULTIKINO (www. 
cinema-city.pl) 
2. Generalny wykonawca: DORACO Sp. z o. o. 
3. Balustrady na schodach w holu głównym 
4. Zakres prac: dostawa i montaż balustrady na 
schodach głównych Multikina. Balustrada ze szklanym 
wypełnieniem malowanych proszkowo oraz z 
pochwytem nierdzewnym nasadzanym  na szkło. 

1. Budynek Hotelowo-Biurowy „Andersia Tower” w 
Poznaniu (www.andersiahotel.pl) 
2. Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. 
3. Balustrady zewnętrzne 
4. Zakres prac: dostawa balustrad ze stali nierdzewnej 
na słupkach z wypełnieniem szklanym 

1. Projekt: Centrum Handlowe Tesco Gdańsk (www.tesco.pl) 
2. Generalny wykonawca: POLAQUA S.A. 
3. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Zakres prac: produkcja i dostawa balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym mocowanym 
punktowo 



1. Projekt: Zespół zabudowy mieszkaniowej w Warszawie 
2. Generalny wykonawca: WARBUD S.A. 
3. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Zakres prac: produkcja i dostawa balustrad ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem szklanym 
mocowanym liniowo 

1. Projekt: Apartamenty Zajączka w Warszawie 
2. Generalny wykonawca: SKANSKA POLSKA  SP. Z O.O. 
3. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Zakres prac: produkcja i dostawa balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym mocowanym 
liniowo 

 



1. Projekt: Siedziba firmy POLAQUA  S.A. 
2. Generalny wykonawca: POLAQUA S.A. 
3. Balustrady wewnętrzne 
4. Zakres prac: produkcja i dostawa balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym mocowanym 
liniowo 

 



 
 

 

BALUSTRADY STALOWE W POŁĄCZENIU Z ALUMINIUM 

1. Projekt: Budynek apartamentowy"FOUNTAIN" - Nowy Wilanów Warszawa (www.nowywilanów.pl) 
2. Generalny wykonawca: POL-AQUA S.A. 
3. Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Zakres prac: projekt warsztatowy, wykonanie form odlewniczych, wykonanie odlewów dostawa i montaż 
balustrad zewnętrznych szklanych oraz ozdobnych aluminiowych. 

PROJEKT (szkic z biura HERMANOWICZ, REWSKI ARCHITEKCI Sp. J.) 

REALIZACJA 



 
 

BALUSTRADY SAMONOŚNE  SZKLANE 

1. Projekt: Budynek apartamentowy: MENOLLY  Nowe Powiśle, WARSZAWA (www.nowepowisle.pl) 
2. Generalny wykonawca: WARBUD S.A. 
3. Balustrady zewnętrzne szklane oraz przegrody szklane w ramie ze stali nierdzewnej 
4. Zakres prac: wykonanie dokumentacji warsztatowej, wyprodukowanie oraz dostawa balustrad szklanych 
samonośnych oraz mocowanych punktowo, z pochwytami ze stali nierdzewnej oraz mocowaniem ze stali 
nierdzewnej 



1. Projekt: Stadion Narodowy w Warszawie 
2. Generalny wykonawca: Alpine Construction Polska sp. z o.o. i Hydrobudowa Polska S.A. 
3. Balustrady szklane z poręczą ze stali nierdzewnej 
4. Zakres prac: wykonanie dokumentacji warsztatowej, wyprodukowanie oraz dostawa balustrad szklanych 
samonośnych, z pochwytami ze stali nierdzewnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Projekt: Siedziba firmy STRABAG 
2. Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. 
3. Balustrady szklane  
4. Zakres prac: wykonanie dokumentacji warsztatowej, wyprodukowanie oraz dostawa balustrad szklanych 
samonośnych 

 



 
 

SCHODY 

1. Projekt: Budynek biurowy - Hagapoorten3 
Sztokholm, Szwecja 
2. Generalny wykonawca: SKANSKA SVERIGE A.B. 
3. Wewnętrzne schody stalowe z balustradami w 
atrium budynku 
4. Zakres prac: konstrukcja schodów (4 piętra), 
obłożenie stopni stalowych drewnem, balustrady 
szklane z pochwytem drewnianym, obudowanie 
schodów blachą stalową malowaną proszkowo. 

1. Projekt - Hotel Hilton, WARSZAWA (www. 
hiltonwarsaw.com.pl) 
2. Generalny wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A. 
3. Schody szklane w Fitness Club 
4. Zakres prac: wykonanie konstrukcji schodów ze 
stopniami ze szkła 
w ramach ze stali nierdzewnej. Balustrady ze stali 
nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła oraz 
pochwytem drewnianym. 

1. Projekt: Siedziba Urzędu Dzielnicy Bielany Warszawa 
(www.bielany.waw.pl) 
2. Generalny wykonawca: MITEX EIFFAGE S.A. 
3. Balustrady w holu głównym. 
4. Zakres prac: dostawa balustrad szklanych na 
schodach 
i w holu głównym. 

 



 
 

1. Projekt: Hotel Westin Warszawa 
(www.westin.pl) 
2. Generalny wykonawca: "SKANSKA POLSKA" 
SP. Z O.O. 
3. Schody w głównym holu 
4. Zakres prac: wykonanie projektu 
warsztatowego, produkcja i montaż schodów na 
spiralnej belce ze szklanymi stopniami i 
balustrady ze stali nierdzewnej. 
PROJEKT 

REALIZACJA 

PROJEKT REALIZACJA 

Szkice schodów wykonane przez, projektanta hotelu: PORTMAN  ARCHITECTS & ENGINEERS, ATLANTA, GEORGIA, USA 
(www.portmanusa.com) 



 
 

 
 

DASZKI 

1. Projekt: Budynek "ATRIUM CENTRUM" WARSZAWA (www.atriumwarsaw.com) 
2. Generalny wykonawca: „SKANSKA POLSKA” SP. Z O.O. 
3. Daszek wewnętrzny ze szkła hartowanego, stali nierdzewnej i malowanej proszkowo 
4. Zakres prac: dostawa daszków ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo oraz ze szkła. 



 

 
 

1. Projekt: Hotel Westin, WARSZAWA (www.westin.pl) 
2. Generalny wykonawca: „SKANSKA POLSKA” SP. Z O.O. 
3. Daszki zewnętrzne ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej 
4. Zakres prac: dostawa konstrukcji daszków, obłożenie stalą nierdzewną, montaż tafli szklanych. 



 
 

1. Projekt: Budynek biurowy "KOPERNIK" Warszawa, (www.cwoffice.pl) 
2. Generalny wykonawca: DEMOCO Poland Sp. z o.o. 
3. Daszki szklane mocowane na konstrukcji ze stali nierdzewnej 
4. Zakres prac: wyprodukowanie oraz montaż daszka ze stali nierdzewnej i szkła mocowanego punktowo. 



INNE REALIZACJE

1. Projekt: Centrum Handlowe "ZŁOTE TARASY" Warszawa (www.zlotetarasy.pl) 
2. Generalny wykonawca: SKANSKA POLSKA S.A. 
3. Wiszące donice ze stali nierdzewnej. 
4. Zakres prac: wykonanie konstrukcji wiszących donic oraz obłożenie ich blachą nierdzewną. 

1. Słupy betonowe stożkowe okładane blachą 
nierdzewną, 

1. Słupy okładane blachą nierdzewną, oraz skrzynki 
oświetleniowe w elewacji kamiennej 



 
 

 

 
 

 
 

1. Projekt: Budynek Biurowo - Hotelowy Andersia Tower, Poznań (www.andersiahotel.pl) 
2. Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. 
3. Rzeźba - fontanna, projektant: prof. Andrzej Bednarczyk z krakowskiej ASP 
4. Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż elementów ze stali kortenowej oraz głównego zbiornika 
fontanny ze stali nierdzewnej polerowanej. 



 
 

1. Projekt: Centrum Handlowo Rozrywkowe GALAXY, Szczecin ul. Malczewskiego (www.galaxy-centrum.pl) 
2. Generalny wykonawca: RO.SA.-BUD 
3. Konstrukcja ozdobna "KLEPSYDRA" 
4. Zakres prac: wyprodukowanie,  dostawa oraz montaż stalowej konstrukcji "KLEPSYDRY" 

REALIZACJA PROJEKT 



 

 
 

 
 

 
 

 

NASZE REFERENCJE

   

   

   



PISALI O NAS

Architektura nr 12/2009 - artykuł: Zespół mieszkaniowy Fountain w warszawskim Wilanowie\ The Fountain housing 
complex in Wilanów 
district in Warsaw 
Autorzy\Architects: Hermanowicz Rewski Architekci sp. j. 

świat architektury nr 2/2010  - artykuł: Zespół uzdrowiskowo - hotelowy OLIMPIC PARK 

 

 

 


