
K Laserowe systemy wskaźnikowe Topcon
lź pracy maszyn budowla-

nych, firma TPI proponuje
nowoczesne i sprawdzone
systemy wskaŹnikowe Top-
con. Te niedrogie i tatwe
w użyciu systemy zapew-
niaią użytkownikowi szyb-
sze przeprowadzanie prac
oraz u,1,soką dokładność
w1,konania, jednocześnie
rt.płyu,ają na zwiększenie
oszczędności kosztów pra-
cy i zuzywanych materia-
łów (więcei informacji na
www.tpi.com.pl). BE

l Umowa na budowę
obwodnicy Proszowic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie i firma Poldim SA z Tarnowa
podpisały umowę na budowę obwod-
nicy Proszowic (woi. małopolskie)
w ciągu drogi nr 776'Koszt inwestycji
to 32 mln zł', z czego ponad 24 mln zł
będzie finansowane przez Europejs$
Funduszu Rozwoju Regionalnego. HJ
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Wychodząc naprzeciw co-
raz większym wymogom
stawianym wykonawcom
inwestycyjnym oraz duże.
mu zainteresowaniu roz-
wiązaniami pomiarowymi,
zw iększającymi wydaj no ś ć

Firma Ciepiela Technology
Promotion, przedstawiciel
w Polsce firmy SERMAC, w
połowie stycznia br. zapre-
zentowała pompę do betonu
SERMAC 6RZ65. Pompę
zakupiła firma Pompbet.

I ATLAS po raz czwarty
Budow|aną Marką Roku

I Termoizolacja Alufox

fedna rolka termoizo-
lacji Alufox (60 m'l
15kgl},3 m.) zastępuje
6 m3 wełny lub styro'
pianu. Szerokość rolki
(120 cm) została dosto-
sowana do technologii
płyt gipsowo-kartono.
wych, co zasadniczo
ułatwia i przyspiesza montaż, jak
również obniża jego koszt..W budow-
nictwie termoizolację Alufox można
stosować niemal wszędzie.

si 109 mt. Przy budowie wykorzystano
najnowsze technologie i materialy. E
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22 sĘcznia br. podczas targów BUD-
MA 2009 po raz koleiny Ętuł Budow-
Ianej Marki Roku otrzymał ATLAS.
Wybrano także najlepsze marki bu-
dowlane w 19 kategoriach. W tym roku
w badaniach, które wyłoniły laureatów
bra]i udziałwykonawcy. EĘ]

X Pompa do betonu SERMAC 6R265

! Wstrzymana budowa
obwoónicy Augustowa

Generalna Dyrekcja Dróg Kra|o-
wych i Autostrad, Oddziat w Bia-
tymstoku, odstąpiła 13 stycznia od
umowy na budowę obwodnicy Augu-
stowa z firmą Budimex-Dromex. Od-
st4pienie nastąpiło na podstawie art.
145 Prawa zamówień publicznych ze
względunainterespubńczny. E
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X Nowy dom pasywny
GRUPA ATLAS jest
partnerem inwesty-
cji pasywnej w Polsce
- jednorodzinnego
domu zbudowanego w
osiem tygodni w pod-
warszawskim Józefowie. ffi
Powierzchnia uĄ'tkowa budynku wyno.
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Jest to jedna z największych,
o rnjwyil,szym zasięgu w
swojej klasie pomp do beto-
nu w Polsce, umożliwia ob'
sługę najwyższych obiektów.
Ma zasięg pionowy do 64,35
m; a poziomy - do 60,35 m,

zasięg pionowy w dół - do
50 m, zakres obrotu - 379
stopni. Wydajność obliczo'
na jest na 150 m3/h betonu
przy ciśnieniu 76 bar. Pom-
pa zamontowana została na
podwoziu Mercedes Benz.
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