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LIST REFERENCYJNY

Elporem i Elpoautomatyka

Sp. z

0.0.

ma przyjemność zarekomendować

Przedsiębiorstwo

Remontowo

Budowlane

MATMONT

z siedzibą w Połańcu jako solidnego Partnera do współpracy. W obecnym czasie Firma realizowała dla Nas zadania
w poniższym zakresie prac, tj:

Prace wykonane na terenie GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Elektrownia Połaniec:
1. Remont układu ciśnieniowego kotła K-3:
Remont walczaka K3 w zakresie szlifowania walczaka z zewnątrz oraz wewnątrz
Remont międzystropia na K3 w zakresie remontu skrzynek przegrzewacza III stopień para świeża,
stopień para wtórna - wycięcie, spasowanie i przygotowanie do spawania
2. Remont układu wody chłodzącej na TG3 i TG4 w zakresie remontu kolektora zrzutowego wody chłodzącej
3. Remont zawieszeń i podpór (przygotowanie do badań rurociągów wody zasilającej) na bl. nr 3
4. Wykonanie remontu średniego WW-2, 3T1, 3T2, 4T1, 4T2, T-28
5. Remont walczaka na K4 w zakresie szlifowania z zewnątrz
6. Remont międzystropia na K4 oraz remont przesiewacza rolkowego i przegląd urządzeń biomasy
7. Remont przesiewacza rolkowego i przegląd urządzeń biomasy
8. Remont rurociągów pary wtórnej TG4
9. Remont skrzynek przegrzewacza naściennego na K4 - wymiana 6 szt. oraz remont pozostałych
10. Wymiana schładzacza pary wtórnej strona prawa na K4
11. Remont międzystropia na K3 w zakresie remontu skrzynek przegrzewacza III stopień para świeża, I stopień
para wtórna
Prace wykonane na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica:
1. Wykonanie prac montażowych przy realizacji zadania budowy nowego węzła kontaktowego
Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi Legnica
Prace polegające na wykonaniu i dostawie elementów
Rura powietrza wtórnego
Rura pyłu węglowego
Kolano wlotowe pyłu
Obudowa powietrza rdzeniowego

palników

dla Fabryki

do kotłów typu OP-110:

Doświadczenie i zaangażowanie oraz kompletność usług pozwala na terminowe i profesjonalne wykonanie
powierzonych zadań. Przedsiębiorstwo
Remontowo Budowlane MATMONT posiada wykwalifikowany
personel,
wykazuje duże zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych w zakresie prac remontowych jak i
modernizacyjnych.
Przedsiębiorstwo

Remontowo Budowlane MATMONT jest rzetelnym i wiarygodnym
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partnerem do współpracy.

