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W projektowaniu,  wizualizacji  i  tworzeniu  dokumentacji  opieramy  się  o  najnowsze  i  najbardziej
zaawansowane oprogramowanie AutoCAD Civil 3D ® oraz INFRASTRUKTURA 3D firmy Autodesk. Dzięki
tym nowoczesnym aplikacjom możemy kształtować korytarze drogowe, powierzchnie i  modele terenu, a
także  całą  infrastrukturę,  bezpośrednio  w  przestrzeni  trójwymiarowej.  Tworzone  pliki  rysunkowe  o
rozszerzeniu .dwg można odczytywać we wszystkich wersjach oprogramowania AutoCAD ®.

Sprawna i precyzyjna technologia pracy naszego zespołu projektowego pozwala Inwestorowi na analizę i
wybór wariantu najbardziej optymalnego pod względem technicznym jak i pod względem przyszłych kosztów
budowy, dzięki czemu Inwestor na etapie projektowania korzysta z możliwości zaoszczędzenia znacznych
środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

Firma świadczy usługi projektowe w zakresie kompleksowych opracowań w dziedzinie budownictwa 
komunikacyjnego i inżynieryjnego we wszystkich stadiach projektowania i realizacji dotyczących budowy i 
modernizacji:

 dróg,
 ulic,
 układów komunikacyjnych,
 węzłów,
 placów i parkingów
 pełnej infrastruktury branżowej w pasie drogowym
 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przepusty, mury oporowe 

itp.)

Firma zajmuje się również projektowaniem infrastruktury podziemnej i nadziemnej związanej i niezwiązanej 
z układami komunikacyjnymi jak:

 kanalizacja deszczowa, odwodnienia powierzchniowe, wgłębne, osuszanie gruntów, 
 oświetlenie uliczne i inne,
 zasilanie energetyczne urządzeń,
 linie energetyczne napowietrzne i kablowe,
 zieleń,
 sieci telekomunikacyjne,
 kanalizacja sanitarna,
 sieci wodociągowe,
 sieci gazowe,

W ramach w/w opracowań projektowych wykonujemy także: kosztorysy inwestorskie i ofertowe; 
szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót; dokumentacje przetargowe.

Przedmiotem działalności jest również:
 pełnienie roli inwestora zastępczego,
 wykonywanie ekspertyz i badań technicznych
 sporządzanie map cyfrowych do celów projektowania,
 wykonywanie badań geotechnicznych i sporządzanie dokumentacji,
 wykonywanie operatów wodno-prawnych,
 wykonywanie pomiarów i analiz ruchu oraz projektów organizacji ruchu docelowego i na 

czas budowy.

Firma działając w imieniu Inwestora zapewnia mu pomoc w dokonaniu wszelkich potrzebnych uzgodnień 
wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz pozwoleniami na budowę. Idąc na przeciw oczekiwaniom 
Klientów firma oferuje również projektowanie i wykonawstwo „pod klucz”.
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