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1
lider rynku 

deweloperskiego

16
lat

doświadczenia

85
zrealizowanych

inwestycji

36
aktywnych

projektów w portfolio



88,8
skonsolidowany 

EBIT [milion PLN]

67,4
skonsolidowany zysk netto 

[milion PLN]

23,9%
rentowność

na działalności operacyjnej

29,1%
rentowność netto

kapitałów własnych

w 2016



powszechnie znana 

marka, kojarzona 

z sukcesem

ponad 16 lat 

doświadczenia 

na rynku deweloperskim

największe w Polsce 

portfolio inwestycji 

w przygotowaniu

ponad 330 specjalistów 

odpowiedzialnych za projekty 

deweloperskie i inwestycyjne



Chicago Edynburg

Rzym

Wiedeń

Polska

Berlin



Grupę Murapol tworzy ponad 330 specjalistów 

odpowiedzialnych  za kompleksową realizację 

projektów inwestycyjnych i deweloperskich. 

To również szerokie grono stałych kontrahentów 

biznesowych liczące ponad 500 firm z sektora 

finansowego oraz budowlanego i nieruchomościowego



Grupa Murapol jest rozpoznawalna  
w całej Polsce, obecna medialnie 
na wielką skalę  i powszechnie 
kojarzona z sukcesem rynkowym

Marka

Planowane inwestycje w najbardziej znaczących 
miastach Europy

Rynki zagraniczne

11  oddziałów regionalnych, 3 biura 
operacyjne. Murapol jest zawsze blisko 
swoich inwestycji oraz wspiera efektywność 
realizowanych procesów sprzedażowych

Oddziały regionalne









1. Wysoka 

dokładność 

wyników

2. Znacznie krótszy 

czas tworzenia 
przedmiarów 

i budżetów

3. Łatwość 

wprowadzania 

zmian oraz 

wykrywania błędów

4. Tworzenie modeli 

3D i wizualizacji

Dlaczego

BIM?



1. Wysoka 

dokładność 
wyników

Dzięki obliczeniom 

wykonywanym 

bezpośrednio w BIM 

uzyskujemy najwyższą 

dokładność

Dlaczego

BIM?



2. Znacznie krótszy czas 

tworzenia przedmiarów

i budżetów

Zestawienia przedmiarowe 

tworzone są automatycznie 

w trakcie powstawania 
modelu 3D

Dlaczego

BIM?



3. Łatwość 

wprowadzania 

zmian oraz 

wykrywania błędów

Wszelkie zmiany 

wprowadzane w modelu 

w czasie rzeczywistym 

aktualizowane są 

w dokumentacji 

projektowej

Dlaczego

BIM?



4. Tworzenie modeli 

3D i wizualizacji

Dzięki modelowi 3D 
możemy w łatwy i szybki 

sposób stworzyć 

wizualizację naszych 

inwestycji

Dlaczego

BIM?



Współpraca 

Producent

- inwestor

1. Biblioteki materiałowe 

2. Komponenty gotowe 

do użycia w projekcie

3. Komplet informacji 

niezbędny 
do przeprowadzenia 

analiz



Współpraca 

Producent

- inwestor

1. Biblioteki materiałowe 

Pliki materiałów w wysokiej 

rozdzielczości gotowe do 

użycia w wizualizacjach



Współpraca 

Producent

- inwestor

2. Komponenty gotowe 

do użycia w projekcie

Dzięki dokładnym bazom 

gotowych komponentów 

wybór producenta będzie 

mógł odbyć się już 

w trakcie projektowania



Współpraca 

Producent

- inwestor

3. Komplet informacji 

niezbędny 

do przeprowadzenia 

analiz

Komponenty powinny 

zawierać jak najwięcej 

szczegółowych informacji, 

które potem mogłyby 

służyć do obliczeń i analiz
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