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MENARD POLSKA Sp. z o.o.
swoją działalność w oparciu o 3 oddziały
z siedzibami w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, a także poprzez biura regionalne
w Poznaniu i Szczecinie. Celem działalności
spółki jest oferowanie usług geotechnicznych na najwyższym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
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i ekonomiki. Aby temu sprostać firma stosuje analizy numeryczne, precyzyjny system
monitoringu, specjalistyczne badania terenowe oraz najnowocześniejszy sprzęt.

Oferta firmy
Menard Polska oferuje specjalistyczne usługi geotechniczne w zakresie projektowania,
wykonawstwa, kontroli eksperckiej oraz
konsultacji geotechnicznych, które dotyczą
wzmacniania podłoża gruntowego oraz remediacji gruntów zanieczyszczonych.
Rozwiązania firmy bazują na najnowocześniejszych technologiach, z których najczęściej stosowane są:
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