REALIZACJE WYKONANE W 2017 ROKU
•
•
•
•
•
•
•

Likwidacja przecieków metodą iniekcji, na obiekcie PT/Hilton
Wykonanie iniekcji stabilizacyjnej płyt posadzki na małej hali w zakładzie
A-Lakiernia, wraz z badaniami geologicznymi
Uszczelnienia dylatacji ścian hali garażowej metodą iniekcji ciśnieniowej,
w budynku przy Al. Sikorskiego 19- „Zielone Tarasy” w Olsztynie
Uszczelnienia hali garażowej, na obiekcie: Waterlane w Gdańsku
Naprasza szczelności dylatacji, na obiekcie Filharmonia Gorzowska
Uszczelnienie przecieków ścian szczelinowych wykopu, przy ul. Polaka
we Wrocławiu
Wykonanie remontu konstrukcji żelbetowej zagęszczaczy promieniowych
– obiekty nr 49.1 i 49.3 położonych na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej
Węgla w LW „Bogdanka” S.A – w trakcie realizacji

REALIZACJE WYKONANE W 2016 ROKU
•

Przebudowa rurociągów technologicznych nalewowych ZKF1 i ZKF2,
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

•

Wykonanie otuliny ścian wewnętrznych pionowych osadnika z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w przebudowanym osadniku wtórnym, na terenie Miejskiej
Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej w Olsztynie

•

Modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego – Osadnik wtórny nr 1,
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej w Olsztynie

•

Sklejenie podsypki tłuczniowej „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30,
odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”

•

Iniekcyjne uszczelnienie przecieków, na obiekcie Delta w Tczewie

•

Naprawa nieszczelności dylatacji, metodą iniekcji kurtynowej, na obiekcie:
Filharmonia Gorzowska

•

Iniekcyjne wypełnienie rury DN 50, na terenie: Budowa zespołu budynków
usługowo-mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Chmielnej 10-25 w Gdańsku

•

Iniekcyjna naprawa gruntu, na terenie hali prod.-mag. Delphi w Gdańsku

•

Wykonanie iniekcyjnego uszczelnienia dylatacji zbiorników retencyjnych
– Autostrada A4

•

Wykonanie uszczelnienia dylatacji pomiędzy ścianami przelewu fontanny,
na obiekcie ECS w Gdańsku

•

Wykonanie uszczelnienia schodów do pasażu, na obiekcie ECS w Gdańsku

•

Wykonanie uszczelnienia dylatacji pełnych oraz uszczelnień przecieków
na żelbetowych zbiornikach retencyjnych – Autostrada A4

•

Iniekcyjne uszczelnienie przecieków, na obiekcie mieszkalno-usługowym
w Sztokholmie w Szwecji

•

Iniekcyjne uszczelnienie przecieków, na obiekcie: CH MORENA w Gdańsku

•

Uszczelnienie przecieku punktowego, na obiekcie: Waterlane w Gdańsku

•

WZMOCNIENIE GRUNTU POD ZBIORNIKIEM OSADU PRZEFERMENTOWANEGO 37n metodą iniekcji niskociśnieniowej, na terenie Oczyszczalni
Ścieków ŁYNA, w Olsztynie

•

Uszczelnienie konstrukcji wiaduktów kolejowych w km 144,703 i 146,011
linii E65

•

Wykonanie bitumicznych dylatacji, na obiekcie: Dworzec Nowa Łódź
Fabryczna w Łodzi

•

Izolacja ustroju nośnego koryta balastowego, w systemie Servidek/Servipak
12mm – obiekt PPT-K, Kraków Zabłocie

•

Uszczelnienie przecieków w budynku pompowni osadu nadmiernego
recyrkulowanego PO-2, na terenie GOŚ we Włocławku

•

Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego
oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony
żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej, na obiekcie OŚ
w Słupsku;

•

Uszczelnienie zarysowanej żebrowanej płyty fundamentowej gr. 80cm
pod niecką basenu, na obiekcie Waterlane w Gdańsku

•

Wykonanie iniekcyjnego wypełnienia kawern pod istniejącymi schodami
nabrzeża – bulwary wiślane w Warszawie

•

Uszczelnienie niecki fontanny i stropu hali garażowej, na obiekcie ECS
w Gdańsku

•

Iniekcyjne uszczelnienie przecieków wody w garażu podziemnym, przy
ul. Al. Jerozolimskie 123a

•

Iniekcyjne wykonanie podlewek – Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji
pizzy firmy Dr. Oetker Polska Sp.z o.o.

•

Uszczelnienie i wzmocnienie studni PE VAVIN typu Tegra 1000, na ciągu
kanalizacyjnym w Kobiernicach

•

Uszczelnienie przecieków na budowie Trasa Słowackiego w Gdańsku

•

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty fundamentowej, na obiekcie:
„Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu

REALIZACJE WYKONANE W 2015 ROKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Iniekcyjne uszczelnienie przejść kolektora ściekowego DN 800 i DN 1600 – Molewski Sp. z o.o.
Wykonanie uszczelnień iniekcyjnych w tunelu przystanku SKM Gdynia Cisowa
Wykonanie iniekcji ciśnieniowej, wypełniającej instalacje kanalizacyjną,
na obiekcie: Budowa Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu
Wykonanie powłoki ochronnej ścian i niecki zbiornika neutralizatora, na terenie
Gazoportu LNG w Świnoujściu
Wykonanie przejść szczelnych, na terenie budowy Terminalu Naftowego
w Gdańsku
Naprawa popękanej posadzki stropodachu Zbiornika Osadu Przefermentowanego,
obiekt 1.15, na OŚ Pomorzany w Szczecinie
Aplikacja powłoki ochronnej zbiornika TK 6071
Sklejenie podsypki tłuczniowej – I etap
Wykonanie remontu retencyjnego zbiornika betonowego nr 17 na terenie
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łężycach
Wykonanie uszczelnień oraz izolacji powłokowej płyty fundamentowej
na obiekcie: „Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego
w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21”
Iniekcyjne wzmocnienie i uszczelnienie gruntu w miejscach przejścia głowicy
DN 800
Naprawa studni kanalizacyjnej oraz kanału zrzutowego na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Grodzisku Wlkp.
Kompleksowe uszczelnienie zamka grodzicy wraz z materiałem na obiekcie:
Budowa konstrukcji jazu na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Nysa

REALIZACJE WYKONANE W 2014 ROKU
•
•
•
•
•

Iniekcyjne uszczelnienie przejść kolektora ściekowego DN 800 i DN 1600
– Molewski Sp. z o.o.
Iniekcyjne uszczelnienie przecieków hali garażowej, na obiekcie budynek
mieszkalny wielorodzinny w Krakowie – WAKO Sp. z o.o.
Iniekcyjne uszczelnienie okien ścian szczelinowych – kolektor Wałowa
w Gdańsku – Mecanotubo Polska Sp. z o.o.
Iniekcyjne uszczelnienie przejść kolektorów ściekowych DN 1000 i DN 1600
– Sanimet Krzysztof Grzywacz
Remont kopuły komory ZKF-2, na obiekcie: Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA
w Olsztynie – PWIK Olsztyn Sp. z o.o.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kompleksowe uszczelnienie zamka grodzicy, na obiekcie: budowa jazu na rzece
Nysa Kłodzka – Keller Sp. z o.o.
Wykonanie powłok chemoodpornych w technologii polimoczników i żywic epoksydowych –zbiorniki TK 6001 i 5110, na terenie Gazoportu LNG w Świnoujściu
– Saipem S.P.A.
Uszczelnienie konstrukcji oraz dylatacji zbiorników na wodę pitną: Zbiorniki
Oruńskie w Gdańsku – PBG S.A.
Naprawa konstrukcji i uszczelnienie dylatacji, na kanale ś ciekowym, obiegowym
– Oczyszczalnia Ścieków ZDROJE w Szczecinie – ZWiK Szczecin Sp. z o.o.
Iniekcyjne uszczelnienie przecieków z gruntu – Komora K1 – Wałowa Gdańsk
– PPI Chrobok S.A.
Iniekcyjne uszczelnienie połączeń kolektora DN 1600 w Gdańsku
– Molewski Sp. z o.o.
Iniekcyjne uszczelnienie komory startowej i wyjściowej kolektora DN 1600
– Wałowa Gdańsk – Mecanotubo Polska Sp. z o.o.
Iniekcyjne wypełnienie przestrzeni pomiędzy starą a nową wykładziną stożka
rury ssącej, na obiekcie: EW Tryszczyn – ZRE Gdańska S.A.
Montaż przepływomierzy, montaż przejść szczelnych sondy i mieszadła piany,
na obiekcie ZKF-2, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA
w Olsztynie – PwiK Olsztyn sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji kurtynowej kanału technologicznego Trafostacji,
DHL Kowale w Gdańsku – Distribution Terminals Poland Sp. z o.o.
Wykonanie uszczelnienia dylatacji w komorze dolotowej TG-1 w EW Rakowice
– Zakład Usług Remontowo-Budowlanych ANNA Husak
Uszczelnienie przepustów kablowych, na obiekcie GH Jeziorak w Iławie
– Portfel PH2 Sp. z o.o.

REALIZACJE WYKONANE W LATACH 2005-2013
o Wykonanie reprofilacji konstrukcji żelbetowych – Centrum RozrywkowoHandlowo Usługowe Elbląg Zielone Tarasy, dla P.B. Budizol Włocławek
o Remont jazu i betonów Elektrowni wodnej Prędzieszyn, dla Energa S.A.
o Remont basenów nurkowych w Porcie Wojennym Marynarki Wojennej –
Gdynia Oksywie, dla P.W.T UNI-DIVERS
o Remont połaci dachu budynku administracji ZREMB w Gdańsku, dla Ministerstwo Skarbu Państwa w Gdańsku
o Remont ogrodzenia – Twierdza Osowiec, dla P.W.T. UNI-DIVERS
o Formowanie i wypełnianie koszy i walców gabionowych – opaska gabionowa, Gdynia Babie Doły dla P.W.T. UNI-DIVERS

o Lokalizacja i zabezpieczenie elementów kolektora ściekowego –
Westerplatte Gdańsk, dla P.W.T. UNI-DIVERS
o Wymiana izolacji wodoszczelnej nad zabytkową piwnicą przy ul. Garbary
1 w Gdańsku, Dla Piwnica Sp. C.
o Iniekcyjne scalenie przyczółka mostu w miejscowości Zamarte na drodze
nr 25, dla P.U.H. REDON
o Wykonanie fundamentów hali magazynowo produkcyjnej w Rusocinie
k/Gdańska, dla Banco Sp.c.
o Stabilizacji posadzki betonowej metodą iniekcji ciśnieniowej, na obiekcie
TZMO w Toruniu, dla Trasko-Inwest
o Iniekcyjne uszczelnienie zbiornika wody ppoż. – Galeria Bałtycka
w Gdańsku, dla Hochtief Polska Sp. z o.o.
o Kompleksowe wykonanie izolacji zbiornika wody ppoż. – Hotel Mercure
w Gdańsku, dla Warbud S.A.
o Izoalcja kanału czerpni powietrza – Hotel Mercure w Gdańsku, dla Warbud
S.A.
o Iniekcja kurtynowa obmurówki klinkierowej – Wiszące Ogrody w Gdańsku,
dla Hossa S.A.
o Zabezpieczenie powierzchni betonowych oraz wykonanie chodnika
żywicznego – kładka dla pieszych przez rzekę Sandellę w Lubawie, dla LPB
Lubawa
o Wykonanie uszczelnień metodą iniekcji – przejście podziemne przy
ul. Pilotów w Poznaniu, dla Ikomont Kobylnica
o Wykonanie hydroizolacji koryta balastowego wiaduktu kolejowego WK-6
w Chojnicach, dla BudimexDromex S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie przepustów w ścianach basenu w Porcie Wojennym Marynarki Wojennej – Gdynia Oksywie, dla BWT Polska Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie przepustów w niecce basenu – pływalnia Suchy
Las k/Poznania, dla BWT Polska Sp. z o.o.
o Iniekcyjne wypełnienie ubytków, kawern i spękań konstrukcji żelbetowej –
Hotel Velaves & Spa we Władysławowie, dla. P.H. Reda Spółka Jawna
o Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji i przepustów – Hala WidowiskowoSportowa w Gdyni, dla NOE-PL Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie styku roboczego – Oczyszczalnia Scieków
Dębogórze Gdynia, dla BudomexDromex S.A.
o Wykonanie izolacji dachu wraz z warstwą dociskową i wpustami dachowymi
– budynek biurowo-handlowy przy ul. Morskiej w Gdyni, dla NEX-BUD Sp.
z o.o.

o Wykonanie izolacji pionowej na styku konstrukcji przyczółków z gruntem,
metodą iniekcji kurtynowej – wiadukt kolejowy w Dobrogoszczycach, dla
PRKiI S.A.
o Wykonanie uszczelnienia zbiornika 609/611 – Oczyszczalnia Ścieków
ZDROJE w Szczecinie, dla Polimex-Mostostal S.A.
o Uszczelnienie rys i styków roboczych oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych – Hala widowiskowo-sportowa w Gdyni, dla Mega S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie połączeń na kolektorze ściekowym DB800 GRP
w Lublinie, dla Insituform Sp. z o.o.
o Uszczelnienie rys i pęknięć przyczółków mostu kolejowego w Zabrzu, dla
PRKiI S.A.
o Uszczelnienie komór ściekowych przy ul. Północnej w Gdyni, dla ZRISCO
Gdańsk
o Renowacja studni kanalizacyjnych metodą bezwykopową, przy ul. Na Groblach i ul. Kujawskiej w Krakowie, dla Insituform Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie rur GRP DN1000 – Oczyszczalnia Ścieków
w Żywcu, dla Amitech Poland Sp. z o.o.
o Iniekcyjne scalenie konstrukcji nośnej hali sportowej w Porcie Marynarki
Wojennej w Świnoujściu, dla Energopol Szczecin S.A.
o Renowacja studni kanalizacyjnych metodą bezwykopową w Zgierzu, dla Firma Nycz
o Naprawa posadzek betonowych, stabilizacja podłoża metodą iniekcji
ciśnieniowej, na obiekcie Tymbark GMW w Olsztynku, dla Tymbark – GMW
Sp. z o.o.
o Awaryjna naprawa 2 studni kanalizacyjnych metodą iniekcji, przy
ul. Stawowej w Bydgoszczy, dla MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
o Wykonanie iniekcyjnego wzmocnienia gruntu pod południową ścianą zbiornika wody ppoż. Nr 3 – Rafineria Gdańska LOTOS S.A. w Gdańsku, dla
Grupa LOTOS S.A.
o Wzmocnienie gruntu pod płytą denną komory D2 – Ujęcie wody w Straszynie
k/Gdańska, dla ARS Komfort Serwis Sp. z o.o.
o Remont warstw antykorozyjnych w zbiornikach filtrów stacji uzdatniania wody
– Pływalnia Miejska Podolanka w Płocku, dla Gmina Miasto Płock
o Reprofilacja powierzchni żelbetowych – przejście podziemne na dworcu
w Chotyłowie, dla P.U.B. Rajca
o Wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych na schodach tunelu dla
pieszych w Chotyłowie, dla PRKiI S.A.

o Stabilizacja i uszczelnienie przykanalika studni kanalizacyjnej w Kielcach, dla
Monolit ZRB Sp. z o.o.
o Wykonanie czyszczenia i prób szczelności sieci kanalizacyjnej w ZGC
w Gdańsku, dla GATX Rail Poland Sp. z o.o.
o Wykonanie renowacji 7 studni kanalizacji technologicznej sieci kanalizacyjnej
w ZGC w Gdańsku, dla GATX Rail Poland Sp. z o.o.
o Wykonanie torkretowania powierzchni przyczółków mostu w Karlinie
k/Białogardu, dla Apex-Roboziem Sp. z o.o.
o Likwidacja przecieków i zacieków na poziomach podziemnych hali garażowej
budynku PZU Tower przy Al. Jana Pawła II w Warszawie, dla PZU S.A.
i P.Z.U. Życie S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie przepustów klejowych – trasa Chotyłów-Terespol,
dla PRK Expol S.A.
o Wykonanie wzmocnienia ścian i stropu komory D2 metodą torkretowania
oraz uszczelnienie wlotów i wylotów kanału, dla ARS Komfort Serwis Sp.
z o.o.
o Iniekcyjne wypełnienie stożka rury ssącej – Elektrownia Wodna Jastrowie,
dla ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
o Iniekcyjne wzmocnienie 2 fundamentów mostu kolejowego w ciągu linii E-20
Siedlce-Terespol, dla PRKiI S.A.
o Stabilizacja gruntu pod posadzkami pomieszczeń mieszkalnych
w Piasecznie k/Warszawy, dla Attis Development Sp. z o.o.
o Usuwanie grafitti i wykonywanie zabezpieczenia antygrafitti w Gdyni, dla
Gmina Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
o Naprawa ubytków żelbetowych słupów prefabrykowanych oraz wykonanie
prób pull-off – PGE Arena w Gdańsku, dla Consolis Polska Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji – C.H. Tesco w Gdańsku, dla Pol-Aqua
S.A.
o Remont osadnika pokoagulacyjnego nr III w WPW Tomaszów Mazowiecki,
dla ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi
o Iniekcyjne uszczelnienie rys kanałów zrzutowych – Oczyszczalnia Ścieków
CZAJKA w Warszawie, dla Mador Sp. z o.o.
o Wykonanie uszczelneienia zbiornika KDN metodą iniekcji ciśnieniowej –
Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie, dla Dekpol Sp. z o.o.
o Iniekcyjna stabilizacja i wzmocnienie gruntu pod ławami fundamentowymi
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Noniewicza 40
w Suwałkach, dla Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w SuwałkachWykonanie uszczelnienia zbiornika OWR metodą iniekcji –
Oczyszczalnia Ścieków w Gniewinie, dla Dekpol Sp. z o.o.

o Wykonanie chodników żywicznych na moście w miejscowości Stare Siedlisko, dla PRD-M Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji stropów hali garażowej – budynek
mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Nowatorskiej w Zakopanem, dla ZRB D.
Danigier
o Wykonanie przepony poziomej wewnętrznych ścian budynku mieszkalnego
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie, dla Attis Development Sp.
z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie przepustów w ścianach hali garażowej – Hotel
Kuracyjny w Gdyni, dla P&P Sp. z o.o.
o Stabilizacja gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej – Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach, dla Skanska S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków – Hala widowiskowo-sportowa
w Gdyni, dla Polimex-Mostostal S.A.
o Uszczelnianie przepustów kablowych – budynek biurowy w Gdyni, Vectra
S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie ścian komory 1 i 2 elewatora przeładunkowego
w Gdańsku, dla Dekpol Sp. z o.o.
o Usunięcie przyczyn przecieków – Galeria Jeziorak w Iławie, dla Pol-Aqua
S.A.
o Uszczelnienie przecieków metodą iniekcji – C.H. Tesco w Gdyni, dla PolAqua S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie rurociągu GRP DN2000 – Oczyszczalnia Ścieków
CZAJKA w Warszawie, dla Warbud S.A.
o Uszczelnienie rys i dylatacji kanału technologicznego Pfleiderer MDF
w Grajewie, dla Polimex Mostostal S.A.
o Usuwanie skutków powodzi w zakresie iniekcyjnego uszczelniania
i wzmacniania studni na ciągach kanalizacyjnych w Kobiernicach, dla Dobrowolski Łukasz Dobrowolski
o Iniekcyjne uszczelnienie połączeń rurociągu betonowego z GRP DN 1200 –
Oczyszczalnia Ścieków Czajka w Warszawie, dla Warbud S.A.;
o Wykonanie iniekcji wypełniającej przestrzeń pomiędzy starą i nową wykładziną stożka rury ssącej – Elektrownia Wodna Bledzew, dla ZRE Gdańsk
Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie dylatacji ścian i płyty dennej – CZP w Bydgoszczy,
dla Grupa 3J
o Poprawa zagęszczenia gruntu pod fundamentami ścian metodą iniekcji –
Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, dla W.P.H.U. EKOTYNK

o Wymiana kanalizacji wody deszczowej w posadzkach garażu podziemnego
– PZU Tower w Warszawie, dla PZU S.A. i PZU Życie S.A.
o Wykonanie izolacji wodochronnych pomieszczeń przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach, dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
o Uszczelnienie przecieków – ERGO ARENA w Gdańsku, dla Budimex S.A.
o Stabilizacja i naprawa posadzek przemysłowych – magazyn C.H. Tesco
Gdynia, dla Pol-Aqua S.A.
o Usuwanie skutków powodzi w zakresie uszczelniania i wzmacniania studni
kanalizacyjnych w Kobiernicach, dla Urząd Gminy Porąbka
o Iniekcyjne uszczelnianie nieszczelności na SPO Grudziądz autostrada A1,
dla Skanska S.A.
o Stabilizacja i podbicie stopy fundamentowej słupa – budynek przy
ul. Czackiego w Warszawie, dla Polimex Mostostal S.A.
o Awaryjne uszczelnienie połączeń rurociągu tłocznego DN1200 –
Oczyszczalnia Ścieków Czajka w Warszawie, dla Warbud S.A.
o Wymiana koryt odwodnieniowych oraz naprawa posadzki w hali garażowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Warszawie, dla
Budofix Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnieni odstojników SPO Lisewo i SPO Turzno – Autostrada
A1, dla Skanska S.A.
o Remont syfonu na sieci DN 800 w ul. Leonharda w Olsztynie, dla PWiK Sp.
z o.o. w Olsztynie
o Uszczelnienie konstrukcji żelbetowej stropu komory ZKF-1 – Oczyszczalnia
Ścieków Łyna w Olsztynie, dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
o Iniekcyjne uszczelnienie ścian piwnicznych i podbasenia – Solpark
Kleszczów, dla Polimex Mostostal S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków do garażu podziemnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Sadek przy ul. Modzelewskiego w Warszawie,
dla Antczak Marek Sp. z o.o.
o Remont studni pomiarowych przepompowni ścieków P-15 i P-17
w Olsztynie, dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
o Sklejenie rys żeber stropu w budynku biurowym przy ul. Elektrycznej
w Warszawie, dla Polimex Mostostal S.A.
o Stabilizacja gruntu pod fundamentami ścian istniejącego budynku przy
ul. Czackiego w Warszawie, dla Polimex Mostostal S.A.
o Wykonanie pionowej izolacji wodochronnej – Hotel Młyn w Elblągu, dla Brabet s.c.
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków do kanału technologicznego rębaka T18 – Pfleiderer w Grajewie, dla Polimex Mostostal S.A.

o Iniekcyjne wzmocnienie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kanału ściekowego przy ul. Kolektorskiej w Warszawie, dla Dobrowolski Łukasz Dobrowolski
o Iniekcyjne wzmocnienie belki żelbetowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie, dla Energetik Polska Sp. z o.o.
o Remont kopuły ZKF-1 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA
w Olsztynie, dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
o Iniekcyjne scalenie żelbetowego fundamentu silosu zbożowego – PZZ
Kwidzyn, dla PZZ Kwidzyn
o Iniekcja strukturalna konstrukcji ścian zbiorników bioreaktorów –
Oczyszczalnia Ścieków w Starych Juchach
o Iniekcyjne uszczelnienie przepustów w pomieszczeniach przybasenia przy
ul. Cybulskiego w Warszawie, dla Willa Monaco
o Iniekcyjne wypełnienie przestrzeni pomiędzy starą i nową wykładziny stożka
rury ssącej Elektrowni Wodnej Kamienna, dla ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
o Wzmocnienie fundamentu nożycy 450t – Huta ArcelorMittal Warszawa, dla
ArcelorMittal Warszawa
o Wykonanie uszczelnień przecieków wód gruntowych i opadowych – Stadion
Wisły Kraków, dla Polimex Mostostal S.A.
o Remont uszkodzonych dylatacji w komorze stabilizacji osadu OB.-4J –
Oczyszczalnia Ścieków w Tczewie, dla ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie
o Uszczelnienie przecieków – zbiornik retencyjny przy ul. Smukalskiej
w Bydgoszczy, dla P.U. Alfa
o Wykonanie iniekcji uszczelniających konstrukcje betonowe wlotu MEW
na turbiny, dla ZRE Gdańsk S.A.
o Uszczelnianie zamków ścian szczelinowych – tunel pod Martwą Wisła
w Gdańsku, dla Terratest Cimentaciones S.L.
o Iniekcyjne uszczelnienie szybu windowego – Hotel Qubus w Gdańsku, dla
Mar-Bud
o Uszczelnienie studni wodomierzowej W-1 – CD Lidl w Pruszczu Gdańskim,
dla Skanska S.A.
o Iniekcyjne scalenie konstrukcji słupów mostu zwodzonego w m. Małe Swornegacie, dla Vistal Mosty Sp. z o.o.
o Wykonanie iniekcji penetracyjnej gruntu, na obiekcie: Tartak Raphaelsohnów, ul. Knosały w Olsztynie, dla WPB S.A. w Olsztynie
o Wykonanie wzmocnienia gruntu na potrzeby mikrotulnelingu – most przez
Wisłę w Toruniu, dla Sanimet Krzysztof Grzywacz

o Uszczelnienia rys, styków roboczych zbiorników żelbetowych SCV, TK6071,
A6080 oraz pompowni ścieków – Gazport LNG w Świnoujściu, dla Budimex
S.A.
o Wykonanie zabezpieczeń chemoodpornych żelbetowych zbiorników
i pompowni ścieków – Gazoport LNG w Świnoujściu, dla Budimex S.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków – C.H. Atlas w Siedlcach, dla WPB
S.A. Olsztyn;
o Iniekcyjne scalenie słupa kamienicy przy ul. Wajdeloty w Gdańsku, dla P.B.
Wójcik Lębork
o Remont rampy zjazdowej do hali garażowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Warszawie, dla ADM777 w Warszawie
o Iniekcyjne uszczelnienie 26 szt. okien wyjściowych i wejściowych mikrotunelingu – kolektor ściekowy DN1600 i DN800, dla Molewski Sp. z o.o.
o Awaryjna naprawa fragmentu kolektora ściekowego DN1400 x DN800 w Al.
Krakowskie w Warszawie, dla Dobrowolski Łukasz Dobrowolski
o Wymiana fragmentów instalacji technologicznej – ZKF-2, OŚ Łyna
w Olsztynie, dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków przez konstrukcję palisady, na obiekcie
przy ul. Stągiewnej w Gdańsku, dla Franki Fundamenty Sp. z o.o.
o Stabilizacja gruntu wraz z przebudową i likwidacją podziemnego uzbrojenia –
SOO Olsztyn, dla PWiK Sp. z o.o.
o Wykonanie uszczelnienia rys i pęknięć konstrukcji żelbetowych obiektów –
Gazoport LNG w Świnoujściu, dla Saipem S.P.A.
o Zabezpieczenie chemoodporne żelbetowych konstrukcji pompowni ścieków
technologicznych – Gazoport LNG w Świnoujściu, dla Saipem S.P.A.
o Budowa Stacji Odwadniania Osadu SOO na terenie Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków Łyna w Olsztynie, dla PWiK Sp. z o.o.
o Wykonanie powłok chemoodpornych niecki zbiornika wody ppoż. –
Gazoport LNG w Świnoujściu, dla Saipem S.P.A.
o Iniekcyjne uszczelnienie gruntu w miejscach wejścia i wyjścia głowicy wiercącej DN 530 w Łodzi, dla P.B. Hydrobud Sp. z o.o.
o Naprawa komory przelewowej w ul. 1 Maja w Szczecinie, dla ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie
o Wykonanie uszczelnienia i izolacji metodą iniekcji kurtynowej podziemnej
części trafostacji – Centrum logistyczne DHL Gdańsk, dla Distribution
Terminals Poland Sp. z o.o.
o Iniekcyjne uszczelnienie przecieków wód gruntowych do komory kolektora
ściekowego DN1600 – ul. Wałowe w Gdańsku, dla PPI Chrobok S.A.

