
Freyssinet Polska Sp. z o.o.
 ul. Szyszkowa 20

 02-285  Warszawa

     22 203 17 00

 22 203 17 22

 @  biuro@freyssinet.pl

Oferta handlowa: 
–  sprężanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych, system C, F, B;
–  podwieszanie konstrukcji mostowych, system H1000, HD2000, liny za-

mknięte, cięgna prętowe;
–  system prętów sprężających typu FREYSSIBAR;
–  niskotarciowy system sprężania typu X oraz NSS;
– naprawa konstrukcji inżynierskich;
– geotechnika: grunt zbrojony, konstrukcje TECHSPAN;
–  technologie budowy: nasuwanie podłużne, betonowanie metodą wsporniko-

wą, montaż segmentów, podnoszenie ciężkich elementów;
– dostawa i montaż: łożysk, dylatacji, tłumiących urządzeń hydraulicznych.
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Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych 
G. Janik, R. Kuś sp.j.

 ul. Nowopogońska 1a 
 41-205 Sosnowiec

  32 788 28 02

 32 788 28 21

 @ prgw@prgw.com.pl

PRGW działa w  branży geotechnicznej, hydrotechnicznej i  budowlanej w  za-
kresie wykonawstwa przesłon hydroizolacyjnych oraz wzmacniania podłoża 
gruntowego. Wykonujemy m.in.: przesłony dla ograniczenia dopływu wody do 
głębokich, wielkopowierzchniowych wykopów; uszczelnienia i wzmocnienia 
w  technologiach: iniekcji, WIPS, DSM, jet-grouting, szczeliny ciągłej oraz pali 
CFA i FDP, mikropali, gwoździ i kotew gruntowych, ścianek z grodzic stalowych. 
Posiadamy własne rozwiązania w zakresie spoiw gruntowych oraz wzmacniania 
podłoża, np. TOP-jet. Wykonujemy badania i projekty geotechniczne.
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DALBIS Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Sp. z o.o.

 ul. Strzelców Bytomskich 100
 41-922 Radzionków

      32 289 67 39

  32 289 82 15

 @   info@dalbis.com.pl

Oferujemy:
–  Usługi wiertnicze: wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe 

• wiercenie studni 
• wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych 
• wiercenie otworów inżynieryjnych 
• wiercenie otworów wielkośrednicowych 
• likwidację otworów wiertniczych.

–  Usługi geotechniczne, m.in. odwodnienie terenów, kotwienie, palowanie.
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AMAGO Sp. z o.o.

 Cholerzyn 383
 32-060 Liszki

   12 687 54 00

 12 687 54 99

 @ amago@amago.pl

AMAGO Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę maszyn specjalistycznych, takich jak: 
maszyny budowlane (koparki gąsienicowe, koparki kołowe, koparki specjali-
styczne – long reach, demolition, przeładunkowe, itp.), ładowarki kołowe, mini 
koparki/ ładowarki), maszyny do głębokiego fundamentowania, sprzęt wiertni-
czy i szeroką gamę geosyntetyków.
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Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.

  ul. Okunin 31 
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

  22 55 96 000

  22 55 96 005

 @   biuro@stump-hydrobudowa.pl 
 krakow@stump-hydrobudowa.pl

Oferujemy kompleksowe wykonanie zabezpieczenia  wykopów, osuwisk, 
fundamentowanie  specjalne i roboty inżynieryjne:

- Ścianki berlińskie, palisady, stałe i tymczasowe kotwy gruntowe 
- Mikropale iniekcyjne, samowiercące, gwoździe gruntowe
- Pale wielkośrednicowe, przemieszczeniowe, pale HLV, kolumny DSM
- Ściany szczelinowe i ścianki szczelne
- Próbne obciążenia, projekty, ekspertyzy i doradztwo techniczne
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„NOVOTECH” ZBIGNIEW PARKA

 ul. Wojciecha Korfantego 20 
 53-021 Wrocław

      71 349 17 61, 601 413 721

  71 339 83 04

 @   biuro@novotech.com.pl

„NOVOTECH” ZBIGNIEW PARKA jest specjalistyczną fi rmą wykonawczo - pro-
jektową działającą na rynku od 1995 r. i świadczącą usługi w zakresie geotech-
niki i geologii.
Zakres działalności:
- mikropale iniekcyjne wiercone
- mikropale wciskane systemu NOVOTECH
- gwoździe gruntowe
- iniekcyjne wzmacniania podłoża gruntowego
- opinie i projekty geotechniczne
- dokumentacje geologiczno-inżynierskie
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  Wizytownik		NBI POLECA

Firma Transportowo-Handlowa 
Roman Piechota
 ul. Okrzei 8
 30-429 Kraków

     12 267 43 04, 601 467 265, 603 605 104

 12 267 43 04

 @  betonpompy@onet.eu

Oferujemy:
–  transport Specjalny (betonomieszarki, pompy do betonu)
–  pompowanie betonu rurociągiem na odległość 200 m
–  usługi sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki)

Firma była dostawcą betonu do budowy Mostu Zwierzynieckiego w Krako-
wie, Węzła Wielickiego w Krakowie oraz nowego terminalu na Międzynaro-
dowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice.
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DCS Poland

 ul. Zakopiańska 9
 30-418 Kraków

     12 269 80 90

 12 269 80 91

 @  sprzedaz@dcspoland.com

Oferta handlowa: 
–  wiertnice Drillito, Vermeer, Ditch Witch
–  urządzenia mieszające
–  maszyny do układania rur stalowych, betonowych i kamionkowych
–  osprzęt wiertniczy, głowice zaciągowe do rur PE, stalowych, płetwy (płytki) 

sterujące, pompy płuczkowe, systemy płuczkowe, żerdzie, systemy lokaliza-
cji Radiodetection, DCI, iTrack, Mark III, V, RD385, DrillTrack, Eclipse, obu-
dowy sondy, zęby/noże do poszerzaczy, gąsienice metalowo-gumowe, tuleje, 
czyszczaki do żerdzi, krętliki, bentonit, poszerzacze, rozwiertaki.
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Maszyny DRILLTO TRENCHLESS do wierceń horyzontalnych

Precyzja 
   każdym calu

w

www.dcspoland.com

SITK RP Oddział w Krakowie

   ul. Siostrzana 11
  30-804 Kraków

  12 658 93 72/74

 12 659 00 76

 @ krakow@sitk.org.pl

–  Wykonuje: opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie drogownictwa, transpor-
tu zbiorowego, inżynierii ruchu • opracowania naukowo-badawcze w zakresie 
transportu i  inżynierii ruchu drogowego • koncepcje, projekty z zakresu dro-
gownictwa 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 okolicznościo-
we na zamówienie .
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INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW (IBDiM)

 ul. Instytutowa 1
 03-302 Warszawa

   22 814 50 25

 22 814 50 28

 @ ibdim@ibdim.edu.pl

IBDiM jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infra-
struktury komunikacyjnej.
Zajmujemy się m.in.:
–  materiałami, diagnostyką, konstrukcjami drogowymi i mostowymi
– podłożem gruntowym, fundamentami
– bezpieczeństwem ruchu, hałasem
– ekonomiką.
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Laboratorium Badania Własności Skał 
i Wyrobów Kamieniarskich

 Al. Mickiewicza 30
 30-059 Kraków

  12 617 20 82

  12 617 20 59

 @   mazurek@agh.edu.pl; awilk@agh.edu.pl

Laboratorium posiada akredytację na badania próbek skał zwięzłych i elemen-
tów kamiennych w zakresie m.in: 
wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i  zginanie, mrozoodporności, wyła-
mywanie kołka oraz na badania kruszyw mineralnych w  zakresie m.in: od-
porności na rozdrabnianie i ścieranie; wskaźnika piaskowego, spójności i kąta 
tarcia wewnętrznego, wskaźnika nośności CBR.w
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Podkomitet Budownictwa Podziemnego

 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

  Al. Armii Ludowej 16
 00-495 Warszawa

      22 825 60 78

  22 825 60 78

 @   krakow@sitk.org.pl

Celami działania Komitetu są:
troska o rozwój geotechniki w Polsce, reprezentowanie polskiej geotechniki za 
granicą, pomaganie członkom PKG w nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu 
współpracy z geotechnicznymi ośrodkami zagranicznymi, inicjowanie, opraco-
wywanie i  opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji oraz przepisów 
dotyczących licencji, uprawnień i  specjalizacji geotechnicznych, inicjowanie 
badań i opracowywania ekspertyz geotechnicznych, eksponowanie roli geotech-
niki w zagadnieniach ochrony środowiska, ochrona praw członków PKG, troska 
o ich autorytet oraz wysoki poziom etyczny i zawodowy.

PBP - PKG
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NBI POLECA  Wizytownik


