NASZA FIRMA

Przedsiębiorstwo PIECOBUD zostało utworzone w 1991 roku. Świadczy szeroki wachlarz usług: od
projektowania, dostawy niezbędnych materiałów poprzez kontrolę jakości, montaż, nadzór nad
realizacją projektu jak również niezbędne prace serwisowe w Polsce, krajach Unii Europejskiej i ich
terytoriów zamorskich oraz Afryki.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na precyzyjną i terminową realizację robót
obmurzowych i izolacyjnych we wszystkich dziedzinach przemysłu. Jakość i bezpieczeństwo to dla nas
słowa kluczowe od początkowych etapów realizacji projektu do podpisania protokołów odbioru
wykonanych prac. Znajduje to potwierdzenie w ciągłym podnoszeniu jakości naszych usług, jak
również posiadanych przez nas certyfikatach ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 i SCC**.

Posiadamy zaplecze techniczne i produkcyjne w Płocku, wyszkolony, doświadczony personel stale
podnoszący swoje kwalifikacje oraz specjalistyczny sprzęt i środki transportu.

Cechuje nas wysoka dyspozycyjność, bezzwłoczne reagowanie na potrzeby klienta w przypadku
awarii czy prac dodatkowych.

Nasze atuty to:





dbałość o bezpieczeństwo
jakość
terminowość
logistyka

OFERTA
PIECOBUD Sp. z o.o. świadczy swoje usługi w zakresie budownictwa ogniotrwałego i izolacji
termicznej, głównie w gałęziach przemysłu, takich jak:












przemysł petrochemiczny
przemysł rafineryjny
przemysł chemiczny
przemysł energetyczny (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie)
przemysł hutniczy
przemysł szklarski
przemysł wapienniczy
przemysł cementowy
przemysł spożywczy (cukrownie, mleczarnie, browary, gorzelnie, itp.)
spalarnie odpadów komunalnych i przemysłowych
cegielnie.

Posiadamy również bogate doświadczenie w budownictwie ogólnym.

PRACE WYMURÓWKOWE
Nasze brygady specjalistów wykonują prace wymurówkowe w zakresie:









ręcznego lub mechanicznego demontażu wymurówki
murowania tradycyjnego
murowania pieców obrotowych (również przy użyciu kombajnów murarskich)
szalowania/zalewania betonem
torkretowania
ubijania masy plastycznej
montażu płyt izolacyjnych
demontażu/montażu izolacji z włókien ceramicznych

Nasze doświadczenie i profesjonalizm zostały już docenione przez wielu klientów m.in.: CALCIA,
LAFARGE, VICAT, SAINT GOBAIN, OI, CNIM, ASCOMETAL, CARMEUSE, ARCELOR MITTAL, V&M,
ORLEN, VEOLIA itd.

PRACE TERMOIZOLACYJNE
Obok surowców, energia stanowi najistotniejszy czynnik kosztowy w większości procesów
produkcyjnych. Dlatego też, izolacje termiczne traktowane są jako wartościowa inwestycja
pozwalająca na ograniczenie zużycia energii a tym samym poprawienie wydajności procesów
technologicznych.

Wykonywane przez nas izolacje termiczne pozwalają naszym klientom na wieloletnie oszczędności,
znaczący wkład w ograniczenie emisji CO2 a izolacje akustyczne tworzą bardziej przyjazne środowisko
pracy.

Nasze cele związane z wizytą w Chinach i współpracą z chińskimi partnerami można ująć w kilku
punktach:
1. Nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami chińskimi realizującymi prace budowlane dla
przemysłu. Bylibyśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z wspomnianymi wyżej
przedsiębiorcami w charakterze ich podwykonawców zarówno na terenie Chin jak i poza
granicami tego kraju.
2. Bezpośrednia realizacja zadań dla przemysłu chińskiego i chińskich inwestorów z wykorzystaniem
najnowocześniejszych światowych technologii i naszego wieloletniego doświadczenia.
3. Stworzenie spółki na terenie Chin z kapitałem chińsko-polskim, zajmującej się wykładzinami
ogniotrwałymi (ogniochronnymi), izolacjami termicznymi oraz recyklingiem tworzyw sztucznych
na całym świecie.
4. Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu technicznego, głównie specjalistycznych murarzy
pieców i kotłów przemysłowych na naszych budowach lub wyszkolenie robotników
niewykwalifikowanych.

