prezentacje firm

BAUKRANE Budownictwo
Sp. z o.o., Sp. k.

sprzęt budowlany

O FIRMIE
BAUKRANE Budownictwo już 10 lat kompleksowo
obsługuje klientów w zakresie wynajmu i sprzedaży sprzętu budowlanego. Specjalizuje się w dostarczaniu inwestorom systemów szalunkowych,
żurawi wieżowych, ogrodzeń budowlanych oraz
kontenerów. Do każdej z tych usług oferuje doradztwo techniczne i logistyczne oraz doradztwo
w zakresie doboru optymalnego rozwiązania dla
konkretnej inwestycji. Firma nieustannie poszerza
asortyment o najnowsze rozwiązania, które dostosowuje do potrzeb klienta. Aby ułatwić pracę swoim partnerom, spółka podjęła decyzję o otwarciu
nowych oddziałów w Polsce. Od czerwca 2017 r.
BAUKRANE jest już we Wrocławiu, a od września
2017 r. w Krakowie.

OFERTA FIRMY
W ofercie firmy BAUKRANE Budownictwo znajdują się wszystkie potrzebne na placu budowy
urządzenia i sprzęt, takie jak:
■
żurawie wieżowe – specjalistyczny sprzęt
dźwigowy
■ szalunki systemowe ścienne i stropowe – najwyższej jakości systemy pozwalające na szalowanie trudnych i skomplikowanych kształtów,
zachowujące wysoką jakość otrzymanej powierzchni poprzez zastosowanie sklejki pokrytej
PPL; BAUKRANE może zaproponować szalunki
ścienne w modułach wysokościowych 150, 270,
300 oraz 330 cm, w szerokościach od 25 do 240
cm, przenoszących parcie betonu do 80 kN/m
■ systemy BHP – odpowiednio dobrane systemy zwiększające bezpieczeństwo i komfort
pracy oraz przekładające się na większą wydajność pracowników
■ systemowe ogrodzenia budowlane – idealne
rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje potrzeba szybkiego, estetycznego i skutecznego
wydzielenia terenu
■ kontenery – w dowolnych konfiguracjach
i o dowolnych parametrach, przygotowywane indywidualnie i zgodnie z zapotrzebowaniem klientów; oferta obejmuje zarówno wynajem, jak i sprzedaż, transport oraz
montaż
■
samochody ciężarowe wraz z usługą HDS
materiałów spaletyzowanych, kontenerów,
maszyn
■ bogata gama sklejki budowlanej, szalunków
ściennych i stropowych przeznaczonych do
sprzedaży oraz akcesoriów do betonu.
www.izbudujemy.pl

www.baukrane.pl
www.sklep.baukrane.pl
biuro@baukrane.pl
informacja techniczna i handlowa:
tel. 537 301 701 (szalunki)
Krzysztof.Szews@baukrane.pl (szalunki)
tel. 533 306 457 (żurawie)
Michal.Malecki@baukrane.pl (żurawie)
adres firmy – str. 181

ZAPLECZE TECHNICZNE
Firma BAUKRANE znana jest z wynajmu sprawdzonych żurawi wieżowych niemieckiej marki
LIEBHERR. Charakteryzują się one niezawodno-

ścią, trwałą konstrukcją, co gwarantuje bezpieczeństwo na każdej budowie. W ofercie znajdują się zarówno najmniejsze jednostki typu
30 EC-B, jak i większe – 280 EC-H LITRONIC. Firma dokonuje regularnych przeglądów technicznych oraz konserwacji, natomiast doświadczony i fachowy zespół techników dobierze sprzęt
do każdej inwestycji, co daje pewność jego
sprawności i bezpieczeństwa.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Osiedle Garden Gates, Gdańsk
Inwestor: Budimex Nieruchomości
Centaurus, Olsztyn
Inwestor : INOPA S.A.
Osiedle Atal Baltica Towers, Gdańsk
Inwestor: ATAL S.A.
Granaria, Gdańsk, Wyspa Spichrzów
Inwestor: IMMOBEL Poland Sp. z o. o.
Park Biurowy Pixel 2, Poznań
Inwestor: Garvest Real Estate
Kompleks biurowy Olivia Business Centre,
Gdańsk
Inwestor: TPS Sp. z o.o.
Nowa Letnica, Gdańsk
Inwestor: ROBYG Sp. z o. o.
Spektrum, Gdańsk
Inwestor: EURO STYL S.A.

Katalog Inżyniera 2018/2019 — 175

