
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne    Lipiec – Sierpień 200998

SPOIWEX Sp. z o.o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory, 
tel. i fax.: 032 734 03 15
e-mail: biuro@spoiwex.pl, 
www.spoiwex.pl

Spoiwex Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem nowoczesnych spoiw hydrau-
licznych dla inżynierii komunikacyjnej. Nasze rozwiązania charakteryzują się nie tylko 
wysoką jakością, ale są zarówno ekonomiczne i ekologiczne. Stawiamy na rozwój 
nowych technologii, a nasi inżynierowie i technolodzy dokładają wszelkich starań, 
żeby nasze produkty odpowiadały rosnącym wymaganiom i potrzebom nowoczesne-
go rynku budowlanego. 

Katalog branżowy www.nbi.com.pl

AARSLEFF sp. z o.o.
ul. Lambady 6, 02-830 Warszawa
tel.: 022 648 88 34/35, 022 648 88 36
e-mail: aarsleff@aarsleff.com.pl, 
www.aarsleff.com.pl

Oferujemy:
– Roboty palowe; dostawa i instalacja pali prefabrykowanych wbijanych • 
wzmacnianie nasypów i korpusów drogowych • posadowienia na palach wbijanych 
ekranów akustycznych i słupów sieci trakcyjnych • instalacja mikropali • wbijanie i 
wwibrowywanie pali stalowych • badania nośności pali

– Zabezpieczenia głębokich wykopów; stalowe ścianki szczelne • ścianki berlińskie 
• iniekcyjne kotwy gruntowe • roboty ziemne i odwodnieniowe • pomiar wibracji

– Projektowanie

POLTECH Sp. z o.o.
ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 032 285 82 79, fax: 032 285 81 67
e-mail: zbrojarnia@pol-tech.eu 
www.pol-tech.eu

Zajmujemy się produkcją koszy zbrojeniowych do pali fundamentowych o następują-
cych parametrach:

– Zbrojenia do pali wielkośrednicowych; • średnica kosza od ø 360 mm do ø 2200 
mm • średnica pręta spirali od ø 6 mm do ø 14 mm • maksymalna długość kosza 
21 m
– Zbrojenia do micropali; • średnica kosza od ø 120 mm do ø 360 mm • średnica 
pręta spirali od ø 6 mm do ø 12 mm • maksymalna długość kosza 21 m

ARCHON sp. z o.o.
ul. Kościuszki 130, 32-540 Trzebinia
tel/fax: 032 719 91 34, 032 719 92 34, 
032 719 92 35
e-mail: archon4@poczta.onet.pl
www.archonspzoo.pl

Oferujemy:
– Urządzenia wiertnicze Comacchio; MC 450P • MC 800 • MC 1200 • MCT 450P 
• MC 235 • MC 400P

– Narzędzia wiertnicze; koronki wiertnicze • poszerzacze do rdzeniówek • świdry

– Rury wiertnicze; rury płuczkowe • rury okładzinowe

– Rdzeniówki; • rdzeniówki wrzutowe • rdzeniówki tradycyjne

SITK oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel.: 012 658 93 72, 012 658 93 74, fax: 012 659 00 76
e-mail: krakow@sitk.org.pl 
http://krakow.sitk.org.pl

– Wykonuje: opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie drogownictwa, transportu 
zbiorowego, inżynierii ruchu • opracowania naukowo-badawcze w zakresie trans-
portu i inżynierii ruchu drogowego • koncepcje, projekty z zakresu drogownictwa i 
kolejnictwa • nadzory autorskie i inwestorskie robót drogowych

– Organizuje: konferencje • sympozja • seminaria • wystawy • kursy szkoleniowe • 
wyjazdy naukowo-techniczne

– Wydaje: zeszyty naukowo-techniczne w seriach • wydawnictwa okolicznościowe 
na zamówienie 

CONS Control System
ul. Przyleśna 3, 66-016 Czerwieńsk k. Zielonej Góry
tel.: 068 327 86 15, fax: 068 327 86 79, tel. kom.: 0691 515 049
e-mail: cons@cons.com.pl, www.cons.com.pl
Wykonujemy:
–  Skanowanie rurociągów w formacie 2D kamerą RICO RPP – Duo 

Vision, umożliwiającą przedstawienie rurociągu w dwuwymiarowej płaszczyźnie.
–  Inspekcje TV rurociągów z pomiarem spadków wraz z pełną dokumentacją cyfrową 

na płytach DVD.
–  Bezwykopowe renowacje liniowe rurociągów przy zastosowaniu żywic epoksy-

dowych.
–  Bezwykopowe naprawy miejscowe i uszczelnianie kanalizacji – packer.
–  Naprawy przy wykorzystaniu urządzenia frezującego.
–  Renowacje przyłączy Konudur Brawoliner oraz „kapelusz”.

SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
tel.: 022 639 74 11 -14, fax: 022 639 87 07
e-mail: office@soletanche.pl, www.soletanche.pl

Profesjonalny wykonawca specjalistycznych robót fundamentowych, takich 
jak; • ściany szczelinowe • pale • przegrody przeciwfiltracyjne (przegrody wibra-
cyjne, szczelinowe, wgłębnego mieszania CSM i Trenchmix) • wzmacnianie gruntu 
(wibroflotacja, zagęszczanie dynamiczne, kolumny kamienne, cementowo-wapienne, 
kolumny DSM) • kotwy gruntowe • wielopoziomowe garaże podziemne

Pełna lista realizacji na www.soletanche.pl

DALBIS 
Śląskie Towarzystwo 
Wiertnicze Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 100, 41-922 Radzionków
tel./fax. 032 289 67 39 lub 032 289 82 15
e-mail: info@dalbis.com.pl, www.dalbis.com.pl
Oferujemy:
– Usługi wiertnicze; wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe • wiercenie 
studni • wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych • wiercenia 
otworów inżynieryjnych • wiercenia otworów wielkośrednicowych • likwidacja 
otworów wiertniczych.

– Usługi geotechniczne; m.in. odwodnienia terenów • kotwienie • palowanie

GEOD
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków 
tel.: 012 292 20 75, fax: 012 292 21 75
e-mail: biuro@geod.pl, www.geod.pl 

Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie firm prowadzących 
wiercenia. Aby sprostać oczekiwaniom naszych partnerów 
dostarczamy sprzęt wysokiej jakości oraz wsparcie wiedzą 
techniczną i doświadczeniem, co stanowi o sile naszej oferty. 

Oferujemy najwyższej jakości wielozadaniowe urządzenia wiertnicze firmy MDT MC 
80, MC 160 BE i MC 180. Każdy model może występować w jednej z czterech wersji:
- wielozadaniowe (mikropale, kotwy, gwoździe gruntowe, jet-grouting)
- wierceń pionowych (geotechnika, geologia)
- wierceń pod pompy ciepła (w systemie wierceń z dwoma głowicami)

STALER Towarzystwo 
Gospodarcze
ul. Przelot 74-76, 87-100 Toruń
tel.: 056 612 21 98
fax: 056 612 21 95
www.staler.com.pl

Centrum Dystrybucji Stali: • stal do zbrojenia betonu:

Produkcja Serwis Centrum: • zbrojenia do pali fundamentowych okrągłych 
i kwadratowych • pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana produkcja od ø 200 
mm do ø 2000 mm.

Wykonujemy kotwy

Byliśmy dostawcą koszy zbrojeniowych na Stadionie Narodowym


