
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 
hydraulicznych 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 wyma-
ganiom i potrzebom nowoczesnego rynku budowlanego. 

Katalog branżowy www.budownictwoinzynieryjne.pl

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 
epoksydowych.

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

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 transportu i inżynierii ruchu drogowego • koncepcje, projekty 
z zakresu drogownictwa i kolejnictwa • nadzory autorskie i inwestorskie robót 
drogowych

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

– Wydaje: zeszyty naukowo-techniczne w seriach • wydawnictwa okoliczno-
ściowe 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

Zaproszenie do wzięcia udziału w:

IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii

pt.: „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” 
NO-DIG POLAND 2010

KIELCE 27-29.04.2010

Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu

KONKURS „EXPERT 2010”

W trakcie konferencji po raz trzeci zostaną wręczone statuetki „EXPERT 2010” fi rmom z branży 

technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy 

i odnowy sieci podziemnych. 

Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie 

w następujących kategoriach:

I. Bezwykopowa budowa w latach 2008-2009

II. Bezwykopowa odnowa w latach 2008-2009

III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych 

w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2008-2009

SPONSORZY

w trakcie pozyskiwania w sprawie 

szczegółów prosimy o kontakt 

z organizatorami

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

www.nodigpoland.tu.kielce.pl

KONTAKT

Politechnika Świętokrzyska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tel./fax.: 0-41 34-24-450

iwk@tu.kielce.pl

R E K L A M A


