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Szanowni Państwo,
Spółka Piec-Bud-Rem Wrocław istnieje na rynku od ponad dwudziestu lat. W tym czasie nasza firma zdobyła bogate doświadczenie dzięki realizacji wielu różnorodnych zleceń. W początkowym
okresie działalności Spółka specjalizowała się w pracach remontowych instalacji oraz urządzeń nawęglania, produkcji wapna i cementu, a zwłaszcza: młynów węgla, kamienia i cementu; urządzeń transportu wewnętrznego i załadunku (wszelkiego rodzaju przenośniki itd.), instalacji ochrony środowiska
(filtry, elektrofiltry, odpylania itd.). Nadal z powodzeniem wykonujemy tego rodzaju prace, ale w
ostatnich latach rozszerzyliśmy zakres działalności Spółki o kompleksową realizację różnorodnych
obiektów i instalacji technologicznych. Oferujemy naszym partnerom usługi w pełnym zakresie inwestycji od projektów, wraz z uzyskiwaniem wymaganych prawem zezwoleń, poprzez dostawy, montaż
i uruchomienie w branży budowlanej, technologicznej, elektrycznej i AKPiA. W ostatnich latach zre alizowaliśmy między innymi:
1. instalację nawapniania kotłów w EC Czechnica,
2. instalację analizatora surowca w kopalni „Górażdże”,
3. układ pneumatycznego transportu popiołu z kotła K2 w EC Czechnica,
4. stację uzdatniania wody w EC Zawidawie,
5. stanowiska do rozładunku mazutu w El. Rybnik,
6. elementy instalacji biomasy w EC Wrocław,
7. modernizację mechaniczna i wizyjny monitoring suwnic bramowych w EC Czechnica,
8. instalację awaryjnych pomp ppoż. wraz z układem zasilania z agregatów prądotwórczych w
EC Wrocław i EC Czechnica.
Od początku działalności stale współpracujemy z EDF Polska, Górażdże Cement S A w
Choruli, Cementownią „Odra” S A w Opolu i Zakładami Wapienniczymi Lhoist Polska w Tarnowie
Opolskim. Do naszych klientów z branży materiałów budowlanych należały między innymi: CEMET
Warszawa, Górażdże Wapno, Cementownia Strzelce-Opolskie, Żarowskie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych S A w Żarowie. Ponadto realizowaliśmy zadania na rzecz ZEC Service Wrocław, BOT
Elektrownia Opole, Uniserv Piecbud S A Katowice, Piec-Bud Wrocław Sp. z o. o., Hydropec
Wrocław, MPEC Wrocław, Lilleheden Dania, REDECAM Włochy i wielu innych.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, sprzętem i doświadczeniem niezbędnym do
wykonania prac.
Przedsiębiorstwo Piec-Bud-Rem Wrocław Sp. z o. o. stosuje System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według norm PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 w
zakresie remontów maszyn i urządzeń, instalacji, wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych,
wykonawstwa prac antykorozyjnych i regeneracji powierzchni konstrukcji betonowych. Powyższe
normy wdrożone zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników poprzez stworzenie
odpowiedniego środowiska pracy, podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, a także
wyposażenie ich w najlepszy możliwy sprzęt i środki ochrony indywidualnej.
Spółka opracowała program gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi zatwierdzony
decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PGO 106/2010 z 17.09.2010.
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Przedsiębiorstwo jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
gospodarczej na kwotę 4.000.000,00 złotych.
Na bieżąco regulujemy swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS i kontrahentów.
Sytuacja finansowa firmy jest stabilna.
Pragniemy
remontowych:

zaoferować

Państwu

wykonanie

następujących

prac

inwestycyjnych

i

1. maszyn i urządzeń w tym np. młynów i instalacji młynowych np. węgla, kamienia surowego,
cementu, łamaczy, kruszarek, przesiewaczy wibracyjnych itd.
2. urządzeń transportu wewnętrznego:

przenośników: taśmowych, ślimakowych, stalowo-członowych, kubełkowych itd.

stanowisk wyładunku surowca i załadunku produktów np. rękawów zasypowych, lei
zasypowych, zasuw, klap rewizyjnych i innych.
3.

instalacji ochrony środowiska np. odpylania, między innymi:

filtrów, strzepywaczy, zbiorników, instalacji aeracji itd.,

4. wykonywanie projektów, dostaw i realizacji w zakresie branż elektrycznej i AKPiA w tym instalacji elektrycznych zasilania i sterowania AKPiA kompletnych obiektów (prefabrykacja
rozdzielni zasilających, szaf sterujących, dostawa i oprogramowanie sterowników PLC, aplikacje wizualizacji i sterowania DCS i SCADA, sieci radiowe i kablowe itd.).
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.piecbudrem.pl Chętnie odpowiemy na
wszelkie pytania z Państwa strony, które prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
biuro@piecbudrem.pl lub pod numer telefonu 601 677 625.
Będziemy zobowiązani za uwzględnienie firmy Piec-Bud-Rem Wrocław we wszelkich
akcjach ofertowych organizowanych w Państwa przedsiębiorstwie.
Mamy nadzieję na podjęcie współpracy w niedalekiej przyszłości.

Z poważaniem,
Dyrektor Zarządu
Jacek Jastrzębski

