Broer og viadukter
Instalbud Sp. z o.o. leverer stålkonstruksjoner
på brotravér og inspeksjonslinjer på broens

Stålkonstruksjoner

konstruksjonselementer. Vårt firma er autorisert til å
utføre vedlikehold og reparasjoner av broer, der vi
anvender både sveiseelementer (platebjelker,
fagverk) og sammenskrudde deler (også
komprimert). Anti-korrosjonsbeskyttelse er utført
kun på grunnlag av tillatelse fra IBDiM
(Polsk forskningsinstiutt for veier og broer).

Vi har samarbeidet med bl.a.følgende firmaer
i det skandinaviske markedet:
Nybergs Svets AB, Sverige
Fasadglas Backlin AB, Sverige
Tschudi Project Transports AS, Norge

Stålkonstruksjoner
… kompleksframstilling:

Offentlige bygg

Stålkonstruksjoner
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16-020 Czarna Białostocka, ul. Kościelna 4
tel. + 48 602 716 197, + 48 506 104 456
www.instalbudczarna.net.pl, sekretariat@instalbudczarna.net.pl

- byggverk
- brokonstruksjoner
- stålviadukter
- gangbroer
- idrett- og rekreasjonshaller
- produksjonshaller
- varehus
- høye lagerhaller
- teknologiske linjer
- handelsbygg
- radiotårn og master, observasjon og radarmaster
- byggsmedtjenester

Instalbud Sp. z o.o. er et spesialistbyggefirma i stålkonstruksjonsbransjen
som tilbyr omfattende og profesjonell kundeservice. Selskapet driver hovedsakelig med
utforming av komplette anlegg i hele Polen og i utlandet. Vi utfører følgende
konstruksjonstyper:
idrett- og rekreasjonshaller, produksjonshaller, varehus, høye
lagerhaller, teknologiske linjer, handelsbygg, tårn og radiomaster, observasjonstårn,
radartårn, broer, gangbroer og byggkonstruksjoner i rustfritt stål.
Vi tilbyr konsulenttjenester innen prosjekt- og teknisk design, konseptutvikling,
konstruksjonsdesign, verdivurdering og prosjektgjennomføring. Erfaring har vi høstet under
flerårig tilstedeværelse på markedet og hundrevis av gjennomførte prosjekter i Polen og i
utlandet. Takket være tjenester og produkter av høyeste kvalitet, får vi stadig nye kunder.
Vårt firma holder en rekke sertifikater og lisenser. Vår aller høyeste prioritet er å tilby
produkter og tjenester av best mulig kvalitet. Vi har sertifikater utstedt av bl.a. Teknisk
tilsynskontor og Sveiseinstituttet i Gliwice. I tillegg har vi fått en rekke positive
tilbakemeldinger fra våre kunder.
Ved bruk av de nyeste teknologiene tilbyr vi aller høyeste kvalitet, og vi holder frister.
Alt dette gjør oss til et konkurransedyktig firma som kan tilpasse seg kundenes høye krav.

Stålhaller

Idrettsbygg
Tak på treningssentre og idrettsanlegg, ofte laget
av stål, utgjør også en del av selskapets portefølje.
Vi utfører korrosjonsbeskyttelse og
brannvernbeskyttelse på
alle
k o n s t r u k s j o n s e l e m e n t e r. V å r t d y k t i g e
tekniskpersonell hjelper å velge et riktig system
avhengig av konstruksjonens driftsforhold og
miljøforhold.

Blant våre prosjekter finnes det stålhaller: idrett- og
rekreasjonshaller, produksjonshaller med
teknologiske linjer og horisontal transport
(konstruksjoner for traverskraner), varehus (også
for oppbevaring av matprodukter), høye lagerhaller.

.

Våre kvalifiseringssertifikater og attester:

Tårn og master

Broer og viadukter
Stålstøtter for plassering av Polens største bro på AOW8 motorveistrekning som omringer Wroclaw.
Stålviadukter på riksvei nr S-7 Elblag - Olsztynek - fase I
Elblag - Kalsk.

Selskapet framstiller master med ulike
konstruksjoner og formål. Vi leverer konstruksjoner
for brannovervåking i skogbruk. Firmaet
gjennomfører også en rekke prosjekter for
Grensevakt – konstruksjoner for radiomaster og
radartårn, og ikke minst antennetårn for digital
telefoni.
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