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MFA Studio jest interdysyplinarną firmą związaną z architekturą, urba- 
nistyką i planowaniem, badaniami, consultingiem oraz kompleksową 
obsługą inwestycji.

Wierzymy, że jakość Twojego otoczenia ma bezpośredni wpływ na 
jakość Twojego życia. Naszym celem jest stworzenie środowiska 
zbudowanego, które będzie Cię wspierać w codziennych sprawach 
związanych z pracą, mieszkaniem i wypoczynkiem.

Aby to osiągnąć przeprowadzamy na szeroką skalę badania aspek-
tów ekonomicznych, politycznych, społecznych i środowiskowych.  
Ze względu na interdyscyplinarną wiedzę i wyniki badań wierzymy, że 
otrzymasz dokładnie to czego oczekujesz.

“Don’t be afraid to work 
with the best”.

1. misja
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2. kim jesteśmy?

zespół

MFA Studio to przede wszystkim młoda energia napędzająca rozwój. 

Jesteśmy zespołem ambitnych architektów i inżynierów, kolektywnie 
działających na wielu płaszczyznach procesu inwestycyjnego. Nasza 
wiedza, doświadczenie i kreatywność sprawiają, że możemy podołać 
najbardziej skomplikowanym zadaniom projektowym na rynku pol-
skim oraz międzynarodowym. 
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1. jakość

3. Dlaczego warto z nami 
     współpracować?

Jakość i innowacyjność są cechami charakterystycznymi firmy. Inżynierska  
kultura organizacyjna i troska o najlepszą jakość produktu są wyznacznikami 
marki jaką jest MFA Studio.

Chęć bycia przodującą marką na rynku powoduje, że MFA Studio stale 
zwiększa zatrudnienie, a co za tym idzie, tworzy i powiększa swoją własną 
siedzibę stale się rozwijając, aby spełnić coraz większe wymagania Klientów  
i rynku. 

Jesteśmy  w stałym kontakcie z inwestorami i podwykonawcami, dbając  
o jakość naszych usług, aby zapewnić profesjonalną obsługę swoim Klientom.

Niestandardowość oraz niespotykane rozwiązania projektowe są jednym  
z kluczowych celów firmy, sprawiając, że Klient zaczyna utożsamiać się  
z produktem, który go wyróżnia.

świadczymy kompleksowe usługi związane z procesem projektowym i inwesty-
cyjnym, co gwarantuje najwyższą jakość usług i satysfakcję naszych Klientów.
Oferujemy opracowanie kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych  
(w tym architektura, konstrukcja, instalacje i elektryka) oraz koordynowanie  
inwestycji. 

2. rozwój

3. Współpraca

4. kreatywność

5. kompleksowość
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1. budynki biurowe

4. czym się zajmujemy?  

Biurowiec Future Four  
w Gliwicach

Zespół biurowców
w Gliwicach

Budynek biurowy 
w Gliwicach

Budynek mieszkaniowy 
w Gliwicach

Osiedle mieszkaniowe
w Gliwicach

Zabudowa wielorodzinna
w Gliwicach

Pawilony usługowe 
w Wodzisławiu śląskim

Budynek usługowy
w Gliwicach

Hotel w Wiśle

2. zabudowa mieszkaniowa

3. Projekty komercyjne
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4.  obiekty kulturowe

“so how good do you 
want to be”?

WriTV w Katowicach Teatr Polski
w Szczecinie

Wnętrza FOrUM
w Gliwicach

Wnętrza firmy infor-
matycznej w Gliwicach

Toaleta publiczna 
w Krakowie

Wnętrza firmy informaty-
cznej w Gliwicach

“Breaking The Iron Gate”
Warszawa

Zespół biurowy 
w Gliwicach

Zagospodarowanie 
ul. Akademickiej 

w Gliwicach

6.  Wnętrza

5.  urbanistyka
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budynki biurowe 

Biurowiec  w Gliwicach

Zespół biurowców w Gliwicach

Biurowiec Future Four  w Gliwicach
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zabudowa
mieszkaniowa

Budynki mieszkaniowe w Gliwicach

Zabudowa wielorodzinna w Gliwicach

Osiedle mieszkaniowe w Gliwicach
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Projekty komercyjne 

Pawilony usługowe w Wodzisławiu śląskim

Budynek usługowy w Gliwicach

Hotel w Wiśle
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obiekty kulturowe

WriTV w Katowicach

Teatr Polski w Szczecinie

WriTV w Katowicach
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urbanistyka 

Zagospodarowanie ul. Akademickiej w Gliwicach

Zespół biurowców w Gliwicach

“Breaking The Iron Gate”  Warszawa 
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Wnętrza

Biurowiec Future Four  w Gliwicach

restauracja w Forum w Gliwicach

Biurowiec Future Four  w Gliwicach
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“Without  having 
a goal it’s difficult to 
score”.

5. osiągnięcia
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 ,,car park take  50% 
of our  green space’’ 

 ,,no playground 
for children’’  

,,No public space 
where I can sit with 
my friends’’ 

 ,,Only small �ats, 
no space to relax’’ ,,It’s hard to ride 

a bike in here’’ 

,,I don’t’ know my 
neighbors’’ 

,,I don’t feel it’s 
  a safe place’’ 

2012 - Finalista w konkursie międzynarodowym Aecom/Urban SOS 
              praca Breaking The Iron Gate

2011 - i nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zespołu 
              biurowego FPark w Gliwicach

konkursy
2012 - i nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji biurowca   
              firmy Future Processing w Gliwicach

Wartości mFA studio określające sposób działania  firmy mają odzwierciedle-
nie w jakości swoich projektów, które są doceniane i nagradzane w konkursach  
architektonicznych na rynku lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Publikacje:
Architektura Murator 7/2013, www.e-biurowce.pl , www.sztuka-architektury.pl 
www.gazeta.katowice.pl , propertynews.pl , www.24gliwice.pl , www.ronet.pl
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