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Profil naszej działalności
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą z branży budowlano-telekomunikacyjnej.
Specjalizujemy się w budowie konstrukcji wsporczych dla anten telekomunikacyjnych. Oferujemy szeroki zakres wysokiej jakości usług specjalistycznych w zakresie
branży telekomunikacyjnej, dbając o optymalne dopasowanie ich profilu do wymagań naszych klientów. Dotychczasowe doświadczenie oraz historia firmy gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie technicznym, który na przestrzeni
ponad 17 - letniej działalności firmy stał się powodem satysfakcji wielu strategicznych
klientów. Wieloletnie doświadczenie oraz zadowolenie szerokiej liczby klientów ze
współpracy z naszą firmą czynią naszą firmę marką godną zaufania oraz sprawdzonego partnera na rynku usług telekomunikacyjnych.

Kluczowe kompetencje
Montaż wsporczych konstrukcji
antenowych
Wiodącą działalnością naszej
firmy jest budowa stalowych lub
aluminiowych konstrukcji kratownicowych oraz rurowych. Są
to wytrzymałe, stabilne oraz odporne na wszelkie warunki atmosferyczne konstrukcje, stanowiące
optymalne rozwiązania dla branży
telekomunikacyjnej.
Uzupełnieniem oferty w tym
zakresie jest szeroki wachlarz usług
komplementarnych takich jak:
•
indywidualne projektowan
ie systemów antenowych,
•
przygotowanie dokumen
tacji projektowej z doko		
naniem zgłoszenia robót
budowlanych,
•
konserwacja i przegląd		
masztów, wież i systemów
antenowych
•
serwisy prewencyjne i 		
awaryjne,
•
demontaż masztów i wież
kratownicowych,
•
usługi alpinistyczne,
•
doradztwo i wsparcie tech
niczne.
Maszt strunobetonowy przy nastawni PKP Żmigród

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz grupą wykwalifikowanych specjalistów do zadań związanych z wykonaniem montażu lub demontażu masztów
i wież.
W ramach usługi montażowej możliwe jest również:
•
wykonanie instalacji odgromowej,
•
wykonanie instalacji elektrycznej,
•
roboty ziemne,
•
wykonanie fundamentów,
•
montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych,
•
inne prace alpinistyczne.
Zarówno ceny montażu i demontażu systemów antenowych jak i ceny usług
dodatkowych ustalane są indywidualnie, w zależności od rozmiaru i miejsca
oraz warunków lokalizacyjnych inwestycji.

Świadczymy również usługi
związane z serwisem konstrukcji wsporczych anten (masztów i
wież). Prowadzimy serwis zarówno
prewencyjny jak i awaryjny.
Serwis prewencyjny obejmuje w
szczególności:
•
kontrolę naciągu i regulacje
odciągów masztu/wieży,
•
kontrolę zabezpieczeń mo
cowania odciągów masztu
/wieży przy kotwach,
•
kontrolę i regulacje pionu
masztu/wieży,
•
kontrolę stabilności masz		
tu/wieży i mocowania jego
elementów,
•
ogólną ocenę stanu tech
nicznego masztu/wieży,
•
inne czynności serwisowe
masztu/wieży - na życzenie
klienta.
Po zakończonej usłudze serwisowej klient otrzymuje szczegółowe
sprawozdanie, potwierdzone
dokumentacją zdjęciową oraz
protokołem podpisanym przez
osobę z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi. Cena serwisu masztu/wieży ustalana jest
indywidualnie w zależności od
rozmiaru i miejsca oraz warunków
lokalizacyjnych inwestycji.
Maszt przy nastawni PKP Żmigród

Specjalizujemy się również w instalacjach antenowych systemów łączności radiowej. Głównymi odbiorcami usług w tym zakresie były i są jednostki Komedy Głównej
Policji, Komedy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
CBA. Zrealizowaliśmy również szereg instalacji podobnych systemów dla Sił Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej jako podwykonawcy firmy Maw Telecom
SRP (obecnie Nexrad Telecom) oraz firmy Pyrylandia Sp. z o.o. specjalizującej się w
profesjonalnych systemach antenowych dla PKP PLK.

Maszt na dachu nastawni PKP Służewiec

Montaż żelbetowego fundamentu masztu strunobetonowego przy nastawni
PKP Skokowa

Wykonany fundament pod maszt strunobetonowy przy nastawni PKP Skokowa

Wykonany maszt dla KSP - posterunek policji w Prażmowie

Budowa masztu przy nastawni Recz - łączenie dwóch sekcji masztu

Wykonany masztu na budynku firmy Slawex ul.Zorzy 9 - instalacja dla PAGI S.A.

Wykonany maszt na budynku firmy Slawex ul. Zorzy 9 - instalacja dla PAGI S.A.

Wykonana kotwa odciągów masztu na budynku firmy Slawex ul. Zorzy 9 - instalacja dla PAGI S.A.

Wykonany maszt dla firmy Marcel (klient CDP) - link radiowy na SB Wiatraczna

Wykonany maszt dla firmy Green Factory (klient CDP) - link radiowy na NDM

Wykonana konstrukcja dla firmy REDA (klient CDP) - łącze LMDS z anteną 1,2m

Wykonany maszt pod radar na lotnisku Malbork

Wykonany maszt pod radar na lotnisku Dęblin

Wykonany maszt pod radar na lotnisku Mirosławiec

Wykonywanie masztu pod radar na lotnisku Krzesiny

Wykonany maszt pod radar na lotnisku Krzesiny

Wykonanie weryfikacji LOS z motolotni (potencjalny klient Netii) - łącze pomiędzy
hotelem Ossa a ZM Rawa Mazowiecka

Wykonanie weryfikacji LOS z motolotni ZM Rawa Maz. - hotel Ossa

Wykonanie weryfikacji LOS Z motolotni - widok hotelu Ossa z motolotni

Budowa stacji bazowych
Zajmujemy się również budową stacji bazowych oraz obsługą punktów abonenckich dla
operatorów telekomunikacyjnych w zakresie usług transmisji danych, usług głosowych oraz
dostępu do Internetu. Przez ponad 12 lat byliśmy głównym podwykonawcą usług dla firmy
Crowley Data Poland.

Wykonana stacja bazowa ,,Wałbrzyska”

Ekspertyzy techniczne
Dysponujemy również zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy świadczą usługi w zakresie wykonania ekspertyz technicznych obiektów budowlanych (masztów oraz
wież telekomunikacyjnych, budynków oraz dachów, na których ma zostać posadowiona
konstrukcja). Zadaniem ekspertyzy technicznej jest określenie aktualnego stanu technicznego, który pokazałby ewentualne wady ukryte oraz potwierdził te widoczne, a także
wskazanie przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, jak również wskazanie skutecznych
sposobów ich usunięcia.
W uzasadnionych przypadkach ekspertyza techniczna może być podstawą skutecznego
dochodzenia roszczeń wobec nierzetelnego wykonawcy.
Po zakończonej ekspertyzie otrzymują Państwo szczegółowe sprawozdanie (potwierdzone
dokumentacją zdjęciową), opisujące stan faktyczny obiektu poddanego ekspertyzie oraz
wskazujące sposoby usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Do Państwa dyspozycji jest również nasze biuro projektowe. Pracując nad daną inwestycją jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa kompletną dokumentację projektową.
Wykonujemy:
•
projekty budowlane konstrukcji,
•
adaptację techniczną konstrukcji do konkretnej lokalizacji,
•
projekty elektryczne wraz z instalacją odgromową,
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych,
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
•
kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót elektrycznych,
•
kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót budowlanych.
Środki transportu
Firma do wykonywania powierzonych zadań i zamówień dysponuje środkami transportowymi w postaci dwóch samochodów dostawczych marki Ford Transit oraz samochodem terenowym Honda CRV, co (w razie awarii lub kolizji) zapewnia ciągłą współpracę
ze zleceniodawcą.

Wyposażenie samochodów serwisowych

Certyfikaty
Jesteśmy firmą gwarantującą profesjonalizm oraz bezpieczeństwo świadczonych usług
dzięki uczestnictwu w programie szkoleń organizowanych przez firmę Andrew Institute w
zakresie instalacji fiderów, konektorów i osprzętu antenowego oraz montażu urządzeń
mikrofalowych.
Dysponujemy również świadectwami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru oraz posiadamy
licencję wykonywania pracy związanej z zabezpieczaniem technicznym drugiego stopnia. W 2005 roku uzyskaliśmy poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową na okres 10 lat. Ponadto
dbając o nieustanne doskonalenie umiejętności i bezpieczeństwo naszych pracowników,
bierzemy udział w szkoleniach okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy na wysokości oraz pracy w polu mikrofalowym.
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