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Предприятие по общо
строителство и инженерни работи
ИНЖЕНЕРИЯ ООД
Предприятието е създадено през 1990 г.в резултат на приватизацията на държавно
предприятие, съществуващо непрекъснато от 1948 г. Предмет на дейността на
предприятието е : изпълнението на широка гама строително-монтажни работи, в
което влизат :
• външни и вътрешни канализационни мрежи за фекални води, водопроводни
мрежи, канали за отвеждане на дъждовна вода, които се извършват също и по
безизкопния метод /(чрез отвори и чрез протикване),
• наземни работи, отводняване, шпунтови стени, пътища и площади, работи по
полагане на фундаменти, железобетонни конструкции,
• акустични екрани,
• сгради под ключ, промишлени халета, спортни зали,
• вентилирани фасади
Разполагаме със строителни машини и съоръжения за изпълнение на гореизброените
работи: багери от различен тип, кранове с различен тонаж, комплексен автопарк,
съоръжения за провъртане и пробиване, направлявани в границите от 100 мм до
1000 мм, машини за протикване, комплект машини за временно отводняване,
бетонови възли, сонетки за набиване, чукове за надробяване на трески , а също и
съоръжения, необходими за изпълнение на гореизброените работи.
„Инженерия” ООД се явява изпълнител на строително-монтажни работи на терена на
цяла Полша, но основният кръг на дейността на дружеството се явява Варшава и
околностите й.
Освен това дружеството „Инженерия” ООД се явява и солиден производител на
дограма за врати и прозорци от РVС, алуминий и дърво. При производството на
дограма Дружеството прилага най-новите технологии и най-авангардните
технологии за производство на алуминиеви профили.
Дружеството разполага със 100 специалиста, които са с високи професионални
технически умения, притежават висока квалификация, която квалификация вече е
проверена при изпълнение на професионалните задачи, което представлява гаранция
при изпълнение на услуги от Дружеството.
Стабилното финансово състояние на Дружеството му позволява да се наема с
изпълнението и на най-взискателните инвестиции,поръчани от инвеститори.
Базата на предприятието се намира в Плонск, на трасето Варшава – Бидгошч, на
площ от 3 хектара. На този терен се намира офис-сграда и машинен парк, а също и
производствени предприятия.
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The General Construction
and Engineering Works
Enterprise
INŻYNIERIA Ltd.
was established in 1990 as a result of privatization of a state-run company, operat- ing
continually since 1948. The principal operations of the enterprise include a wide range of
construction-installation works, such as:
•interior and exterior installations of sewage systems, stormwater drainage and water
supply systems – installed also with the use of excavation-free method (culverts and
rebores)
•earthworks, drainage works, sheet piling, roads and squares, foundation works,
reinforced concrete structures
•”turnkey” construction of industrial and sports facilities
•sound screens
•ventilated facades.
We have necessary equipment to perform the mentioned works, including vari- ous
types of excavators, cranes of a varied tonnage, vehicle fleet, equipment for
controlled rebores from 100 mm to 1,000 mm, ramming machines, assemblies for
temporary drainage, concrete mixing facilities, pile-drivers, vibrating hammers and other
equipment.
We work as a general contractor throughout Poland; however the main area of our activity
is Warsaw and its surrounding area.
In addition, our company is a recognized producer of windows and doors, made
from PVC, aluminum and wood. In this production we use the latest technologies and the
best systems of profiles.
We employ 150 people, consisting of professional technicians and production workers,
distinguished by their high skills and proven experience, guarantying high standard of our
services.
Our stable financial condition allows us to get involved in the most challenging
investment projects commissioned by our customers.
The main premises of our enterprise are situated in Płońsk, on the Warsaw – Byd- goszcz
road, occupying an area of approx. 3 ha. There is an office building, equip- ment base and
our production plants.
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ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Sewage treatment
Примерни пречиствателни станции изградени през периода 2000-2009 г.
List of constructed and modernized sewage treatment plants in 2000–2009

Лосице

модернизация и разширяване на пречиствателни станции с дебит
Qmax = 1200 м3/ dРеализирането на проекта е в рамките на
консорциум с фирма AWAS – Systemy ООД във Варшава.
modernization and expansion of sewage treatment plant with
throughput Qmax = 1,200 cu.m/d. Construction within consortium with
AWAS – Systemy Ltd. in Warsaw

Стжегово

изграждане на пречиствателни станции с дебит Q = 780 м3/d –
инвестицията е реализирана в рамките на програма САПАРД.
construction

of

sewage

treatment

plant

with

throughput Qdśr

= 780 cu. m /d – investment project carried out within the SAPARD
3

program.
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Вионзовна

изграждане на пречиствателни станции с дебит Qmax = 2000 м3/d
и система за фекална канализация, в това число: канализация на
базата на гравитация, изработена от тръби PCV с диаметър от 160
ДО 400 ММ (9639 л.м.) и нагнетателен тръбопровод от тръби PE с
диаметър от 40 до 315 мм (3722 л.м.).
construction

of

sewage

treatment

plant

with

throughput

Qmax = 2,000 cu.m/d and sewage system, including: gravity sewer- age

system made from PVC pipes with diameter from 160 to 400 mm (9,639
running meters) and delivery pipeline made from PE pipes with
diameter between 40 and 315 mm (3,722 running meters).
Млава

модернизация на I етап на пречиствателни станции с дебит 6000
м3/d за нитрификация-денитрификация, модернизация на колектора
за дефосфатация, на вторичните утаители, на колектора от гледна
точка на решетките, на железобетонните канали, на обезмаслителя,
на резервоара PIX;доставка и монтаж на технологични съоръжения.
modernization of the I stage of sewage treatment plant with
throughput 6,000 cu.m/d – modernization of nitrification-denitrification chamber, modernization of dephosphatation chamber,
secondary settlement tanks, screens chamber, reinforced concrete canals,
grease trap, PIX tank, delivery and installation of techno- logical

equipment.
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КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Sewage systems
Примерни канализационни мрежи, изградени през периода 2000-2009 г.
Examples of sewage systems installed in 2000–2009
• Изграждане на система от фекална канализация в Кобилце, която е една от най-големите
задачи по стопанисването на фекалните води, договор №3.
”Construction of sewage system in Kobyłka” – one of the largest projects of sewage manage- ment in the
region of Mazovia, contract no. 3
• Разширение и модернизация на фекална канализация – общосплавна, и на
водопроводната мрежа ва град Радом – задачи 2-13,
”Reconstruction and modernization of sanitary, combined sewage and water system for the city
of Radom – tasks 2–13”
• Изпълнение на фекална канализация във връзка с изграждането на канализационнонагнетателна мрежа от ул.Беренсона до ул.Чупаги във Варшава.
”Construction of sewage system within construction of sewage-delivery line from Beren- sona
Street to Ciupagi Street in Warsaw”
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• «Разширение и модернизация на канализационна и водопроводна
мрежа в центъра на град Сталова Вола»
”Expansion and modernization of sewage and water system in the center of
the city of Stalowa Wola”
• «Фекален
канал на ул.Болеслав Прус и Коперник, а също и
водопровод на ул.Коперник в Прушку»

Sewer on Bolesława Prusa and Kopernika Streets as well as water supply system
on Kopernika Street in Pruszków
• «Изпълнение на фекална канализация в Залесе Долне в района на
ул.Редутова, Володийовски и Дворска – етап Ib/2”
”Construction of sewage system in Zalesie Dolne, on Redutowa, Wołody- jowskiego,
Dworska Streets – stage Ib/2”
• «Мрежа от фекални канализации по време на изграждането на колектор
В, както и на дренажна канализация заедно с инженерните обекти за
Централния терен на Висшето главно училище по селско стопанство в
района на ул.Росола, Чишевски и Новоурсиновска във Варшава»
„Construction of sewage system within construction of collector B as well
as stormwater drainage system along with engineering facilities for the
Central Campus of SGGW (Warsaw University of Life Sciences) within Rosoła,
Ciszewskiego and Nowoursynowska Streets in Warsaw“
• «Мрежа от фекални канализации „Злевниа – ул.Млодженча/Цоджиенна
във Варшава»
• ”Drainage basin – Młodzieńcza/Codzienna Streets” sewage system
in Warsaw
• «Станция за подобряване на качеството на водата с приблизителен
дебит 120 м3/h за предприятието за производство на хартия Делитису»
„Water Treatment Plant with the target throughput of 120 cu.m/h for the
Delitissue paper production plant“
• «Изграждане на канализация за дъждовна вода на ул.Варшавска в
Зегже»
„Construction of stormwater drainage system on Warszawska Street in
Zegrze“
• «Общосплавна канализация на ул.Пронджински във Варшава»
„Combined sewage system on Prądzyńskiego Street in Warsaw“
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Инспекция на
канализационни мрежи
Inspection of sewage systems

Дружество Инженерия ООД извършва телевизионни инспекции с помощта на
цифрова камера на фирма Ipek. С помощта на цифровата камера се дава възможност
за инспекцията на канали с диаметър от 150 до 800 мм, което се отнася както за
новоизградените , така и за тези, които актуално се експлоатират.
We offer television inspections of sewage systems with the use of iPEK digital camera.
This equipment allows for inspection of canals with diameter ranging between 150
and 800 mm, both newly constructed and currently operating pipelines.
Нашата камера може да се документира следното: / Our camera can
document:
•Маршрута на канализационното трасе / sewage route
•Измерване на наклоните / measurement of gradients
•Установяване на деформации / deformations
•Установяване на капилярни пукнатини / fractures
•Изпълнение на връзки и проверка на състоянието им/ installation and condition of
connections
•Пречки, които затрудняват протичането /потока/ на каналните води / obstacles
hindering sewage flow
•Установяване на разклоненията на каналите / branching of sewers
•Установяване на нелегалните свръзвания / ”illegal” hookups.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИ
Specialized works

Дружеството ИНЖЕНЕРИЯ ООД предлага своите услуги при изпълнението на:
Водопропускателни тръби под комуникационни магистрали, под железопътни коловози и
под реки в диапазона на диаметри от 50 до 2000 мм; Дълбоки кладенци; Плътни стени по
безизкопния метод за подземни колектори с dn = 150-600 мм, на разстояние до 50 м
PBOiRI INŻYNIERIA Ltd. offers the following services: construction of culverts under motor

roads, railroads and rivers, in the range of diameters between 50 and 2,000 mm, deep wells; sheet
piling, underwater collectors using excavation-free method, dn = 150–600 mm at a distance up to 50
m.

Изброяване на работите по пробиване / List of culvert works
•Канализационен колектор на ул.Пловиецка в отсечката от ул.Титонова до
ул.Каченца като подетап на инвестиционната задача №II във връзка с изграждането
на Шикиерковското трасе в отсечката от Пловиецка Медзишински до Вензла
Парса/Остробрамска в състава на инвестиционното начинание „Изграждане на
„Шиерковското трасе във Варшава”

• Intercepting sewer on Płowiecka Street, at the section from Tytoniowa Street to Kaczeńca
Street, as a substage of the investment project No. 2 called ”Construction of Siekierkowska Route at
the section from Wał Międzyszyński Junction to Marsa/Ostrobramska/Płowiecka Junction”, being
part of the investment project “Construction of Siekierkowska Route in Warsaw”
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• Изграждане на колектор С-bis за фекални води – II етап в
Чиеханув, в отсечката от помпената станция при ул.Татарска до
кладенец S12 при ул. Йешионова.
Construction of intercepting sewer C-bis – 2nd stage in Ciechanów at
the section from the sewage pumping station on Tararska Street to the S12
well on Jesionowa Street
• Изграждане на колектора С-bis за фекални води – II етап, в
Чиеханув, в отсечката от кладенец S12 до кладенец S26
Construction of intercepting sewer C-bis – 2nd stage in Ciechanów
at the section from the S12 well to the S26 well
• Модернизация на канализацията за фекални води на
ул.Асника в отсечката от кладенец кs54 до ул.Каргошинска с
помпена

станция

за

каналните

води,

с

преход

под

мелиорационен ров, заедно с промяна на трасето, както и
изграждането на нови отсечки на ул.Асника и ул.Каргошинска в
Чиеханув.
Modernization of sewage system on Asnyka Street at the section
from the ks 54 well to Kargoszyńska Street with sewage pumping sta- tion,
passage under the drainage ditch along with road reconstruction and
construction of new sections on Asnyka and Kargoszyńska Streets in
Ciechanów
• Колектор за дъждовна вода – с диаметър 1,0 м, изпълнен с
направляван пробив /протикване/ с тръба DA 1026 мм на
ул.Жулкиевскиего в Торун
Stormwater interceptor – 1.0 m in diameter, made with the use of inletcontrolled culvert with pipe DA 1,026 mm, Żółkiewskiego Street in Toruń
• Пробив

Dn 2500

м в рамките на „Разширение на дъждовен

колектор” Dn 2,0 м и приблизителна дълбочина около 13 м на
ул.Пласковицка – Новоурсиновска във Варшава”.
Dn 2500 culvert within ”Reconstruction of stormwater interceptor
Dn 2.0 m and approx. depth of 13 m on Płaskowicka –
No- woursynowska Streets in Warsaw”
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ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО
General construction
Подбраните задачи са изпълнени през периода 2000-2009 г. :
Selected projects carried out in 2000–2009

•Жилищен блок с магазини с търговска част и част за услуги в Жирардув на
ул.”Мирецкиего” 66
Residential-service building with a service-retail part in Żyrardów on 66 Mireckiego
Street
•В качеството си на надзираващ инвеститор Дружество Инженерия Плонск е
извършило следните услуги на Жилищна кооперация „Пши метше”:
-Изградило е жилищна сграда с гаражи на ул.Ланциего 10G във Варшава
As a trust investor, we constructed a residential-garage building for the ”Przy
Metrze” Housing Cooperative on 10G Lanciego Street in Warsaw
•Изградило е две жилищни сгради в Пясечно с кубатура 17 384 м3 , и с цялостна
инфраструктура: направило е външни мрежи за вода, канализация,централно
отопление, електрическа мрежа, твърди настилки и площадки
Two residential buildings in Piaseczno with cubic capacity of 17,384 cu.m with com- plete
infrastructure: external utilities – water, sewage, central heating, electricity, paved roads and
squares
•Офис-сградата на НАП в Плонск, което включва: ремонтно-строителни работи,
прокарване на отопление и изграждане на фасада, създаване на градина,
преустройство на холовете на I и II етаж за офис помещения, подмяна на прозорци
и врати, монтиране на климатизация
Revenue Service Office Building in Płońsk – remodeling-construction works on an of- fice
building with cubic capacity of 5,900 cu.m, insulation and installation of facade, fence,
adaptation of the 1st and 2nd floor hall to office space, replacement of windows and doors,
installation of air conditioning system
•Изграждане на болницата в Плонск – прокарване на вътрешна водопроводна
инсталация и на канализация, прокарване на централно отопление, строеж на
преградна вътрешна стена за Детското отделение, смяна на прозорците в
клиниката, изграждане на външни връзки за централното отопление
Hospital Building in Płońsk – installation of interior utility systems – water, sewage,
central heating, construction of the partition wall for the Children’s Ward, replacement of windows
in outpatient clinic, construction of an external central heating connection
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• Дом за социална помощ в Каролинов - преустройство и разширение на
съществуващата сгради на Дома за социална помощ под формата на груб строеж,
което включва : изкопни работи, фундаменти, стени и тавански стени, покрив
Adult Care Center in Karolinowo – adaptation along with expansion of the existing
building of the Adult Care Center within its building shell: earthworks, foundations, walls and
ceilings, roofing
• Складова база във Варшава на ул.Краковиаков – за Мостостал- Орлик с
кубатура 64 800 м3
Warehouse facility in Warsaw on Krakowiaków Street for Mostostal – Orlik with cubic
capacity of 64,800 cu.m
• Жилищен квартал „Зелен Анин” във Варшава на ул. Мидларска - за Мостостал
инвест ООД

”Zielony Anin” Housing Estate in Warsaw on Mydlarska Street – for Mostostal Invest Ltd.
• Педагогична сграда на Висшето училище но мениджмънт и маркетинг в
Плонск, на ул.Шиенкиевич 8
Academic building for the Higher School of Management and Marketing in Płońsk
on 8 Sienkiewicza Street – for the Higher School of Management and Marketing in Warsaw
• Делитису ООД – 06-400 Чиеханув, ул.”Млечарска” 31 – изграждане на хале за
фабриката за хартия и модернизация на офис сграда
Delitissue Ltd. – 06-400 Ciechanów, 31 Mleczarska Street – facility for a paper factory,
modernization of the office building
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АКУСТИЧНИ ЕКРАНИ НА
СТЪЛБОВЕ СЪС
ЗВУКОПОГЛЪЩАЩИ ПАНЕЛИ
Дружеството ИНЖЕНЕРИЯ ООД извършва строителни работи, свързани с
изграждането на акустични екрани покрай пътищата и магистралите в
Полша
Дружество Инженерия ООД отправя покана за инвеститорите и генералните
изпълнители за осъществяване на сътрудничество
.

Sound screens on posts with soundproof panels
PBOiRI INŻYNIERIA Ltd. carries out construction works related to installation of sound
screens within our system of national roads and highways.
We invite investors and general contractors to cooperation.
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АКУСТИЧНИ ЕКРАНИ НА СТЪЛБОВЕ
СЪС ЗВУКОПОГЛЪЩАЩИ ПАНЕЛИ
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ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Windows and doors
Дружеството „Инженерия” се явява производител на дограма за прозорци и врати,
изработена от PVC, АЛУМИНИУМ И ДЪРВО. При производството на дограмата
прилагаме най-новите технологии и най-добрите системи за производството на PVC
профили.
Our company produces windows and doors from PVC, aluminum and wood.
In our production, we apply the latest technologies and the best systems of PVC
profiles of the following brands:

REHAU
REHAU
В зависимост от заплануваното предназначение на системата от прозорци, РЕХАУ
предоставя възможности за изработване на прозорци с различен начин на отваряне,
на прозорци с различна форма и видове на прозоречните крила, което се отнася както
за жилищата във вече съществуващи обекти, така и за новоизграждащи се жилища.
Със системата РЕХАУ се гарантира, че изработените профили за прозорци и врати ще
изпълняват своята функция след десетки години.
Depending on the planned use, REHAU window system makes possible production of
windows of a varied method of opening and assorted types of wings, installed in both
already existing buildings and newly constructed facilities
The REHAU system guarantees that its window and door profiles will fulfill their
function for many decades.

Инженерия за
екологията
Engineering f o r ecology
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PONZIO
Системата ПОНЗИО обединява всички предимства на алуминиевите
системи и по този начин отговаря на изискванията на клиентите.
При алуминиевите системи на фирмата ПОНЗИО се използуват трайни
материали, с които се щади околната среда. Тези материали са
усточиви на корозия и на влиянието на гъби.Фирмата ПОНЗИО
предоставя10-годишна гаранция, която включва всички елементи на
системата. Тъй като е водеща фирма на пазара ПОНЗИО предлага
голям избор от врати, прозорци,веранди, зимни градини, фасади,
балюстради и оборудване.
Дружеството Инженерия осигурява бързи срокове на изпълнение,
благоприятни цени, гаранции и бърз сервиз
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PONZIO
The PONZIO system combines all advantages of aluminum systems,
meeting perfectly expectations of customers.
The aluminum systems of the PONZIO Company utilize durable
materials and contribute to environmental protection. They are resistant to
corrosion and fungus. The PONZIO Aluminium Company provides a tenyear warranty on all elements of the system. As a leading company on the
market, it offers a wide selection of doors, windows, porches, winter
gardens, facades, railings, and additional accessories.

We assure short waiting times for finished product, affordable prices,
warranties and fast service.

Инженерия за
екология
Engineering f o r ecology
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Ventilated façades
PBOiRI “INŻYNIERIA” Sp. z o.o. is Poland’s only manufacturer of racks made from
domestic aluminum. Rack is a substructure of ventilated façade, in which a layer of thermal
insulation – mineral wool – is mounted.
Our catalog of products comprising racks offers a possibility for matching their dimensions to the thickness of insulation layer as well as sizes of various types of
façade panels.
We invite to cooperation investors and general contractors using
this technology.

Инженерия за
е к о л о г и я та
Engineering f o r ecology
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СПОРТЕН КЛУБ „Строители -Инженерия”

”Budowlani – Inżynieria” Sports Club
От шест години Дружество „Инженерия” се явява главен спонсор
на Спортния клуб „Строители – Инженерия”, чиито състезатели
жънат значителни успехи в шампионата по бокс в Полша.
For six years we have been the main sponsor of the ”Budowlani –
Inżynieria” Sports Club, whose athletes accomplish great success at the
Polish Boxing Championships.
Избрани спортни постижения на състезателите от
секцията по бокс:/ Athletic achievements of our boxers:

Марчин Бжески

шампион на Полша за младежи – Кнурув 2008 г., нсител на
Купата на Полша: Остроленка 2008 г., шампион на Полша за
младежи, носител на Купата на Полша – Явожно 2006 г.,
вицешампион на Купата на Полша за 2005 г., победител в
Международния турнир за „Златната ръкавица на Висла Кракув”

за 2005 г.
Junior Champion of Poland - Knurów 2008, Winner of the Cup of
Poland - Ostrołęka 2008, Junior Champion of Poland 2007 and 2006,
Winner of the Cup of Poland – Jaworzno 2006, Silver Medalist of
the Cup of Poland in 2005, Winner of the International Tournament

for the “Golden Glove of the Vistula” Krakow 2005.
Патрик Бжески

вицешампион на Полша – Елблонг 2008 г., победител в
Междунардния

турнир по бокс на името на Дан Позниак –

Вилнюс 2008 г., шампион на Полша за кадети през 2006 и 2007
г., окръжен шампион на Полша за 2005 г., носител на купата на
полша за кадети „Остроленка 2006”.

Silver Medalist of the Championships of Poland – Elbląg 2008,
Winner of the Dan Pozniak International Boxing Tournament –
Vilnius 2008, Cadet Champion of Poland 2006 and 2007, Interregional Champion of Poland 2005, Winner of the Cadet Cup of
Artur Rostek

Poland - Ostrołęka 2006.
носител на златен медал в шампионата за кадети в Остроленка
през 2009 г. Международен младежки шампион на ПолшаЛублин

2008.

Стипендиант

на

фондацията

на

Дарек

Михалчевски.
Gold Medal of the Ostrołęka Cadet Championships of Mazovia

2009,
International Sub-Junior Champion of Poland – Lublin 2008,
.
Scholarship Holder of the Darek Michalczewski Foundation.
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РЕФЕРЕНЦИИ
Recommendations
Строеж на пречиствателни станции, което включва: / Sewage treatment plants:
• Общински съвет в Стршегово / Strzegowo Township Office
• Общински съвет в Сохачин / Sochocin Township Office
• Булдимекс – Дромекс АД / Budimex - Dromex S.A.
• Общински съвет в Рачинж / Raciąż Municipal Office
• Общински съвет в Рибно / Rybno Township Office
• Общински съвет в Гаворово / Goworowo Township Office
• Общински съвет Пилава / Piława Township and Municipal Office
• Общински съвет в Млава / Mława Municipal Office
• Общински съвет в Обръте / Obryte Township Office
Строителство, в което влизат: / Construction:
• Жилищна кооперация „Пши Метше” във Варшава
“Przy Metrze” Warsaw Housing Cooperative
• Дружество за социално строителство Жирардув / Żyrardów Social Housing Association
• Мостостал Инвест Варшава
• Областен център за семейна помощ в Плонск / County Family Assistance Center in Płońsk
• Жилищна кооперация „Йедношч” в Пясечно
”Jedność” Piaseczno Housing Cooperative
• НАП в Плонск / Revenue Service in Płońsk
• Делитису ООД в Чеханув / Delitissue Ltd. Ciechanów
• Висше училище за мениджмънт и маркетинг във Варшава
Higher School of Management and Marketing in Warsaw

Канализация и пробиви, което включва: / Sewers and culverts:
• Беренсон ООД, Варшава / Berensona Ltd. in Warsaw
• Общински съвет в Пясечно / Piaseczno Municipal Office
• Будимекс ООД / Budimex Ltd.
• MПВиК ООД във Варшава / MPWiK Ltd. in Warsaw
• Градски водопроводни мрежи в Радом / Municipal Water Company in Radom
• Мрозек ООД във Варшава / Mrozek Ltd. in Warsaw
• Общински съвет в Чеханув / Ciechanów Municipal Office
• Градско комунално предприятие ООД в Сталова вола
Municipal Utility Company Ltd. in Stalowa Wola
• Общински съвет в Легионово / Legionowo Municipal Office
• Инсталбуд ООД Жешув / Instalbud Rzeszów Ltd.
• Общински съвет в Плоцк / Płock Municipal Office
• Общински съвет в Пултуск / Pułtusk Municipal Office
• Промишлено-технологичен парк в Плоцк / Płock Industrial-Technological Park
• Предприятие за изграждане на мостове ООД – Общински съвет във
Варшава /Bridge Construction Company Ltd. – Warsaw Municipal Office
• Полски въздушни линии LOT / LOT Polish Airlines

Инженерия за
е к о л о г и я та
Engineering f o r ecology
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