prezentacje firm

GEOPROJECT sp. z o.o.

fundamentowanie i wzmacnianie gruntu

www.geoproject.com.pl
biuro@geoproject.com.pl
informacja techniczna:
tel. 501 980 180
informacja handlowa:
tel. 503 429 254
adres firmy – str. 184

O firmie
GEOPROJECT to firma specjalizująca się w szeroko pojętej dziedzinie budownictwa jaką jest
geoinżynieria. Powstała w 2010 r. we Wrocławiu,
a swoją działalność prowadzi na terenie całego kraju. Wysoko wykwalifikowany zespół oraz
specjalistyczny sprzęt umożliwiają świadczenie
usług na najwyższym poziomie.

OFERTA FIRMY
Firma GEOPROJECT sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem wzmocnień
posadowień obiektów istniejących oraz nowo
budowanych.
Zakres działalności firmy obejmuje:
■ realizacje – mikropale iniekcyjne, gwoździe,
kotwy gruntowe, kolumny „jet grouting”,
przesłony poziome, kolumny DSM, kolumny
GCM, iniekcje niskociśnieniowe, przewierty
rdzeniowe
■ projekty – posadowienia na palach, zabezpieczenia wykopów, stateczność skarp i zboczy,
wzmocnienia posadowień, a także ekspertyzy
i opinie geotechniczne
■ badania – próbne obciążenia pali, odwierty
geologiczne, sondowania statyczne i dynamiczne, parametry gruntów, wytrzymałość
skał, betonów i murów
■ doradztwo techniczne.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Linia wysokiego napięcia 110 kV
Zakres robót: fundamentowanie pośrednie
słupów energetycznych o konstrukcji kratowej
i rurowej, 05–09.2015 r. Zleceniodawca: ZWSE
MEGA-POL S.A., Bydgoszcz

Strumień wycinający kolumnę „jet grouting”

www.izbudujemy.pl

Zabezpieczenie wykopu palisadą z przesłoną
poziomą „jet grouting”, Wrocław

Wzmocnienie posadowienia kościoła palami „jet
grouting”, Stolec

Kościół pw. MB Różańcowej, Jasień
Zakres robót: wzmocnienie posadowienia kolumnami „jet grouting” zabytkowej wieży kościelnej, 07–09.2016 r. Zleceniodawca: Parafia Jasień
Budynek dawnej fabryki fortepianów CALISIA,
Kalisz
Zakres robót: podbicie fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej ściany szczytowej
oraz komina, 04–05.2017 r. Zleceniodawca: Firma Budowlana Antczak Marek Sp. z o.o.
Centrum konferencyjno-hotelowe, Żnin
Zakres robót: posadowienie na palach iniekcyjnych adoptowanych budynków dawnej Cukrowni, 06–10.2017 r. Zleceniodawca: ARCHE Sp. z o.o.
Zamek w Głogówku
Zakres robót: wzmocnienia palami „jet grouting”
ściany skrzydła północnego zespołu zamkowego
z XVI w., 10.2017 r. Zleceniodawca: Gmina Głogówek
Budynek mieszkalny w zabudowie plombowej, Wrocław
Zakres robót: zabezpieczenie wykopu szczelną
palisadą oraz przesłoną poziomą z kolumn „jet

grouting”, 04–07.2018 r. Zleceniodawca: CASTELLUM Sp. z o.o.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św.
Zuzanny, Stolec
Zakres robót: wzmocnienie posadowienia
kruchty, zakrystii i kaplicy grobowej kościoła,
10–12.2018 r. Zleceniodawca: Parafia Sieroszów

Kolumny uformowane pod istniejącym
fundamentem

ZAPLECZE TECHNICZNE
Do realizacji robót firma wykorzystuje samojezdne, małogabarytowe wiertnice wyposażone
w osprzęt do formowania pali, a także wysokociśnieniowe pompy do wykonywania kolumn
„jet grouting”. Dodatkowo przedsiębiorstwo ma
bazę socjalno-techniczną oraz środki transportu.

REFERENCJE
Referencje od zleceniodawców: AFLOPA Nieruchomości, ARCHE, BMG GROUP, BUDLEX, CASTELLUM, DOMBUD, HALSTAL, KAJIMA Poland,
Parafia pw. MBR w Jasieniu, Parafia pw. MBG
w Kożuchowie, SIEMENS.

Palisada z kolumn „jet grouting”, Łódź
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