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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

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

Per Aarsleff Polska 
Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 131 
02-952 Warszawa 
tel./fax:  022 651 69 72
022 642 13 44
e-mail: biuro@aarsleff.pl
www.aarsleff.pl

Specjalizujemy się w pracach w zakresie inspekcji telewizyjnej, czyszczenia, a przede 
wszystkim bezwykopowej renowacji przewodów w technologii rękawa termoutwar-
dzalnego AARSLEFF oraz przy pomocy wkładu ściśle pasowanego PE.

Betafence 
Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel.: 077 40 62 200, fax: 077 48 25 000
e-mail: info.poland@betafence.com, www.betafence.com

Światowy Lider
Betafence, posiada najszerszy pakiet systemów ogrodzeniowych, kontroli dostępu 
oraz detekcji, jest numerem 1 wśród dostawców ogrodzeń na świecie. Firma Betafen-
ce od 125 lat dostarcza Klientom najwyższej jakości ogrodzenia. Sprzedaż na poziomie 
500 milionów euro plasuje Betafence na szczycie rynku ogrodzeniowego. Betafence 
zatrudnia obecnie 2000 osób w 13 zakładach produkcyjnych w 11 krajach. Główna 
siedziba firmy znajduje się w Belgii. Betafence posiada 25 biur sprzedaży i dostarcza 
swoje produktów Klientom w 100 krajach.

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

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”.

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)

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 

DCS Poland
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel.: 012 269 80 90, fax: 012 269 80 91
e-mail: sprzedaz@dcspoland.com, 
www.dcspoland.com

Oferta Handlowa: 
Wiertnice Vermeer, Ditch Witch, Drillito, Wiertnice nowe 
i używane, Wiertnice pionowe, Urządzenia mieszające, Maszyny do układania rur 
stalowych, betonowych i kamionkowych, Krętliki, Bentonit, Poszerzacze, Rozwiertaki, 
Osprzęt wiertniczy, Głowice zaciągowe do rur PE, stalowych, Płetwy (płytki) sterujące, 
Pompy płuczkowe, Systemy płuczkowe, Żerdzie, Systemy lokalizacji Radiodetection, 
DCI, iTrack, Mark III, V, RD385, DrillTrack, Eclipse Obudowy sondy, Zęby/noże do 
poszerzaczy, Gąsienice metalowo-gumowe, Tuleje, Czyszczaki do żerdzi

DTA-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Graniczna 2
63-200 JAROCIN – Bachorzew
tel.: 0 625 057 878
tel.: 0 625 057 877 
fax. 0 625 057 876
tel. kom.: 0 609 549 564
e-mail: biuro@dta-technik.pl 
www.dta-technik.pl

Jesteśmy przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy 
Tracto Technik wiodącego producenta urządzeń do 
przecisków, przewiertów oraz wymiany starych rurociągów. 
Po szersze informacje zapraszamy na naszą stronę internetową. 


