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Przed nami

Boże Narodzenie i Nowy Rok
– czas radości i snucia planów.
Z tej okazji składamy

naszym Czytelnikom
i ich Rodzinom

najserdeczniejsze życzenia przeżywania
świątecznych dni w otoczeniu Bliskich,
w spokoju, poczuciu szczęścia i nadziei
płynącej z betlejemskiej stajenki. Niech
radość i nadzieja towarzyszą nam w całym

2017 roku.
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Życzymy zdrowia, życzliwości losu, energii
i entuzjazmu, tak potrzebnych, by sprostać
nowym wyzwaniom. Budujmy wspólnie
piękniejszy i nowocześniejszy świat, a pokój
niech zagości w nim na stałe.
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ABM Mosty zajišťují kompletní
služby – projekt, dodávku
a montáž prefa obloukového
a rámového systému v Česku,
Polsku a na Slovensku.
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Tato celosvětově rozšířená
a oblíbená technologie
přesýpaných subtilních
konstrukcí nabízí jednoduchou
a rychlou výstavbu inženýrských
a dopravních objektů – mostů,
tunelů, retenčních nádrží
a podzemních objektů při
využití interakce se zásypovým
tělesem.
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wszystkie inne technologie.

Czech oraz Słowacji. Oferujemy
szeroki zestaw elemetów łukowych

PBP - PKG

ELBUD
Budowanie z serca i umysłu. Każdy projekt jest inny - musi być zaplanowany
i wykonany indywidualnie. Od wiedzy i zaangażowania każdego człowieka zależy
sukces projektu. Od dziesięcioleci za PORR stoją najwyższe kompetencje we
wszystkich dziedzinach budownictwa - ponieważ wiedza, zaangażowanie i dobra
współpraca zawsze się opłaca. porr-group.com
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