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prZEMySł
ZarZądZanie energią

JaKość energii eleKtrycZneJ

ZarZądZanie maJątKiem 
energetycZnym

automatyZacJa 
i KomputeryZacJa

energetyKa dla prZemysłu 

Budownictwo prZemysłowe 

inFrastruKtura

EnErGia
KonwencJonalne źródła 
wytwarZania energii 
eleKtrycZneJ i  ciepła  w oparciu 
o paliwa Kopalne (węgiel, gaZ, 
oleJ) 

instalacJe termicZnego 
prZetwarZania odpadów  
oraZ Biomasy 

eleKtrownie wiatrowe

eleKtrownie FotowoltaicZne 

eleKtroenergetycZne systemy 
prZesyłowe i roZdZielcZe 

systemy i sieci ciepłownicZe

energetyKa Jądrowa

śroDowiSko
doradZtwo środowisKowe 

gospodarKa wodno-ścieKowa

Zagospodarowanie odpadów 
prZemysłowych/Komunalnych

ZarZądZanie energią

NASZe DOŚWIADCZeNIe

od 
1949

Opracowaliśmy ponad

Zaprojektowaliśmy ponad

Posiadamy referencje we wszystkich 
gałęziach przemysłu

Łączna moc zaprojektowanych bloków 
przekracza 

milion pozycji projektowych

sto bloków energetycznych i ciepłowniczych

30 000 mw

EnErGia
elektrownie, Sieci, Stacje

prZEMySł
instalacje przemysłowe, budynki i budowle, 
infrastruktura

śroDowiSko
efektywność, gospodarka odpadami,  
ochrona środowiska
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GLOBALNY ZASIĘG prace projektowe usługi doradcze i inżynierskie epc
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LIDeR PROJeKTOWANIA I DORADZTWA

Jedna z największych w europie firm 
projektowo-inżynierskich.

pasJa w tworzeniu 
nowoczesnych źródeł 
energii, łącząca zmysł 
inżynierski z dbałością 
o środowisko.

partner o globalnym 
zasięgu, wyznaczający 
trendy i standardy 
w zakresie doradztwa 
i usług inżynierskich.

Kompleksowa oBsługa 
inwestycJi od pomysłu 
do realizacji.

doświadczona Kadra 
inżynierska i menadżerska.

nieZależność  
– prywatna spółka 

akcyjna.

nastawienie na cele 
Klienta. sukcesy Klientów  

to nasze reFerencJe.

ugruntowana poZycJa lidera 
w sektorze energetyki.

KOMPLeKSOWe USŁUGI 

doradztwo przedinwestycyjne

organiZacja prZetargÓw 
na realizacjĘ inwestycji

kompleksowa dokumentacja 
dla realizacji inwestycji

generalna realiZacja 
inweStYcji

 energetyKa

 ciepłownictwo

 prZemysł wydoBywcZy

 Budownictwo prZemysłowe

 prZemysł chemicZny

 prZemysł hutnicZy

 prZemysł spożywcZy

 gospodarKa Komunalna

WSZeChSTRONNe DZIAŁANIe

energetyKa Jądrowa

energia odnawialna

eleKtromoBilność

innowacyJne systemy 
energetycZne i ciepłownicZe

magaZyny energii

eFeKtywność 
energetycZna

smart grid

NASZĄ WARTOŚCIĄ SĄ LUDZIe

Ponad 300 specjalistów różnych branż

doradztwo 
techniczne

ochrona
środowiska

Konsulting
architektoniczno- 

-budowlana
elektryczna 

i aKpia
technologiczna

DLA KAŻDeJ BRANŻY PRZeMYSŁU
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