Erea
ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA

Połaniec, dnia 18.1 O.2016r.

REFERENCJE
W oparciu o dotychczasową współpracę z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym MATMONT z siedzibą w Połańcu,
potwierdzamy profesjonalizm i rzetelność Firmy, które w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem personelu oraz
wyposażeniem technicznym, znalazła odbicie w realizowanych dla nas pracach w zakresie m.in.:

Prace realizowane na terenie GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Elektrownia Połaniec:
1.
2.
3.

Prace przygotowawcze do przeglądu i usunięcia usterek na absorberach G,D i części wspólnej
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju instalacji podawania biomasy
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju Absorberów, instalacji biomasy II, remontu wywrotnicy nr 2, pompy PO 1
i przeglądu instalacji ZPKW

Prace realizowane na terenie KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi Głogów:
1. Wykonanie prac w ramach wsparcia w zakresie demontażu, montażu i modernizacji na terenie Huty Miedzi "Głogów"
objętych zadaniem "Zabudowa instalacji odpylania zbiorników koksu, piasku i kamienia wapiennego przed konwertorami
ISPO dla zasilania filtrów 95-F03 i 95-F05, konstrukcji budowlanych dla LTOW w Hali WPSs wraz z modernizacją
i montażem przenośników taśmowych"
2. Prace montażowe przy wykonywaniu tras kablowych, układanie kabli, wykonanie połączeń wyrównawczych
Prace realizowane na terenie Forturn Silesia S.A. - Elektrociepłownia
1,

Wykonanie

prac z zakresu odwodnień

i odpowietrzeń

Miechowice:

na rurociągach w Elektrociepłowni

Miechowice,

w ramach

inwestycji pn.: "Budowa kotłowni z kotłem WR 25"

Doświadczenie i zaangażowanie oraz kompleksowość usług przy dużej dyspozycyjności pracowników pozwala na
terminowe i profesjonalne wykonanie powierzonych zadań.
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem do współpracy.

www.er-ea.pl
Elporem i Elpoautomatyka Sp. Z 0.0.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
sekretariat@er-ea.pl, tel.: +48 15 865 64 01, fax.: + 48 15 865 68 68
marketing@er-ea,pl, tel.: +48158656101, fax.: + 48 15 8656105
KRS nr 0000144290 - SR w Kielcach, NIP 866-16-01-479,

Regon 292698706
1 300 000 PLN w całości opłacony
Bank Spółdzielczy w Połańcu 569425 0008 0000 9090 2000 0001
Kapitał zakładowy
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