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ERBUD S.A. przebuduje hotel Trofana Active w Międzyzdrojach 

Spółka ERBUD podpisała umowę na rozbiórkę istniejącego, a następnie budowę nowego budynku 

hotelowego Trofana Active w Międzyzdrojach, należącego do spółki Trofana Bogdan Sadka.  

Wartość umowy wynosi 25,2 mln zł. Kontrakt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2019 roku.  

Prace budowlane, oprócz przebudowy budynku hotelowego, obejmą wykonanie przyłączy wodno-

kanalizacyjnych i gazowych, a także elementów zagospodarowania terenu. Za projekt budowlany 

odpowiada inwestor – spółka Trofana Bogdan Sadka. Z kolei projekt wykonawczy opracuje ERBUD 

S.A. jako generalny wykonawca. 

Powierzchnia użytkowa hotelu po przebudowie wyniesie 3,7 tys. mkw., a kubatura – ponad 16 tys. 

metrów sześciennych.  

Jest to pierwszy kontrakt realizowany przez ERBUD S.A. dla spółki Trofana.  

Trofana Active to siódmy realizowany obecnie obiekt hotelowy w portfelu ERBUD S.A. Wśród 

pozostałych są m.in. Hampton by Hilton w Gdańsku oraz Four Points by Sheraton w Warszawie. 

Latem bieżącego roku spółka ERBUD ukończyła budowę hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu. 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1995 roku. Świadczy 
usługi w Polsce i za granicą, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku polskim oraz w krajach Europy 
Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym  
i energetycznym. Grupa ERBUD konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w branży pod względem jakości  
i terminowości usług. Rocznie realizuje projekty o wartości około 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest 
notowana na GPW w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez spółki z Grupy ERBUD należą: 
Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów w Warszawie; Centrum 
Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia oraz Szpital Przylądek Nadziei we 
Wrocławiu.  

Więcej informacji na www.erbud.pl.  
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