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Kompleksowa�realizacja�
����������������������usług�w�trybie�

ZAPROJEKTUJ�

WYBUDUJ

Szanowni�Państwo,

Niniejszym�pragniemy�przedstawić�Państwu�ofertę�współpracy�w�zakresie�

wykonywania� � inwestycji� w� sektorze� energetycznym� w� branży� instalacji�

sanitarnych.�

Firma� Eco-Team� realizuje� kompleksowe� usługi� związane� głównie�

z� projektowaniem� i� wykonawstwem� w� zakresie� odnawialnych� źródeł�

energii,�branży�ciepłowniczej�i�grzewczej�w�tym�m.in.�kotłowni�i�węzłów�

cieplnych,�pomp�ciepła,�kolektorów�słonecznych,�ogniw�fotowoltaicznych,��

instalacji� wewnętrznych� sanitarnych,� wentylacji� i� klimatyzacji,� instalacji�

i�sieci�sanitarnych�zewnętrznych.

Oferujemy� kompleksowe� usługi,� na� które� składa� się� opracowanie�

dokumentacji�projektowej�oraz�profesjonalna�realizacja�przyjętego�zlecenia.�

Posiadamy�bogate�doświadczenie�jako�Generalny�Wykonawca�Inwestycji�ze�

szczególnym�uwzględnieniem�odnawialnych�źródeł�pozyskiwania�energii.�

Sukces� naszej� firmy� opiera� się� zwłaszcza� na� znakomitej� wiedzy�

i�doświadczeniu�wykwalifikowanej�kadry�naszych�pracowników.�

i

odnawialnych�źródeł�energii

branży�ciepłowniczej,�grzewczej,�wentylacyjno-
klimatyzacyjnej,�wodno-kanalizacyjnej�i�chłodniczej

doradztwa�technicznego

opracowania�PFU,�ekspertyz�technicznych

serwisów

Realizujemy�usługi�w�zakresie
Jerzy�Pałuszka
Prezes�Zarządu
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Jesteśmy�nowoczesną�prężnie�działającą�firmą�inżynierską,�

która� powstała� jako� efekt� wieloletnich� doświadczeń�

specjalistów�z�dziedziny�szeroko�pojętej�techniki�grzewczej�

i�sanitarnej�ze�szczególnym�uwzględnieniem�odnawialnych�

źródeł�energii.

Nasza�firma�powstała�z�pasji�do�wdrażania�i�wykorzystywania�

najnowocześniejszych� rozwiązań� pozwalających� na� ich�

działanie� w� zgodzie� z� naturą.� Naszym� celem� jest�

popularyzowanie� i� wdrażanie� efektywnych� rozwiązań�

technicznych� dla� użytkowników� indywidualnych,�

instytucjonalnych�i�biznesowych.

Naszą� dewizą� jest� rzetelność� i� profesjonalizm,� które� dla�

każdego�Klienta�naszej�firmy�oznacza�pełną�gwarancję�jakości�

usług,� a� dla� naszych� Kontrahentów� solidną� partnerską�

współpracę.

Podstawę� naszego� zespołu� stanowią� głównie� inżynierowie�

inżynierii� środowiska� z� długoletnim� stażem� zawodowym,�

posiadającym� uprawnienia� budowlane� w� specjalnościach�

instalacyjnych� w� zakresie� sieci,� instalacji� i� urządzeń:�

wodociągowych�i�kanalizacyjnych,�cieplnych,�wentylacyjnych�

i�gazowych.

Odnawialne�źródła�energii
§ Instalacje�solarne

§ Instalacje�fotowoltaiczne

§ Energia�z�biomasy�i�wiatru

Nowoczesne�technologie�
grzewcze�i�sanitarne�
§ Instalacje�wodno-kanalizacyjne,�oczyszczalnie�ścieków

§ Instalacje�grzewcze,�wentylacyjno-klimatyzacyjne

§ Kotłownie�gazowe,�olejowe�oraz�na�paliwo�stałe

Projektowanie
§ Kompleksowe�opracowywanie�projektów�budowlanych,�wykonawczych,�

powykonawczych�

§ Opracowywanie�ekspertyz�technicznych�i�Programów�F unkcjonalno-Użytkowych�

§ Audyty�energetyczne

Serwis
§ Serwisowanie�okresowe�i�gwarancyjne

§ Przeglądy�i�konserwacje

§ Usuwanie�awarii�urządzeń�solarnych,�grzewczych,�klimatyzacyjnych�i�wentylacyjnych

§ Rozruch�systemów�grzewczych,�wentylacyjnych�i�klimatyzacyjnych

NASZE�
SPECJALIZACJE

ECO-TEAM

RZETELNOŚĆ�
I�PROFESJONALIZM

więcej�na
www.eco-team.net
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Zakres�prac�obejmował:�

§ instalację�kolektorów�słonecznych�na�100 obiektach��
użyteczności�publicznej

§ instalację�kolektorów�słonecznych�na�4830 budynkach��
mieszkalnych�

§ instalację�fotowoltaiczną�na�4�obiektach�użyteczności�publicznej

Największa�inwestycja�w�Polsce
INSTALACJA�SYSTEMÓW�ENERGII�ODNAWIALNEJ�NA�BUDYNKACH�

UŻYTECZNOŚCI�PUBLICZNEJ�ORAZ�DOMACH�PRYWATNYCH�W�DOLINIE�DORZECZA�WISŁOKI

Łączna�czynna�powierzchnia�zamontowanych�

kolektorów�słonecznych�wynosi 2�ponad�26�000�m

Zadanie�realizowane�równocześnie�na�20�gminach�wchodzących�w�skład�Związku�Gmin�Dorzecza�Wisłoki

Firma� ECO-TEAM� w� trakcie� swojej� działalności� zdołała�

zgromadzić�bogatą�listę�referencyjną�oraz�dołączyć�do�grona�

kluczowych,� uznanych� firm� instalacyjnych� w� Polsce�

świadczących�usługi�zarówno�dla�inwestorów�prywatnych�jak�

i�publicznych.

Spółka� posiada� bogate� doświadczenie� w� sektorze�

odnawialnych� źródeł� energii.� Do� tej� pory� wykonała� ponad�

9�tysięcy�instalacji�solarnych�i�fotowoltaicznych�na�budynkach�

mieszkalnych� a� także� budynkach� użyteczności� publicznej�
2o� łącznej� powierzchni� przeszło� 50� tys.� m .� Jesteśmy�

Generalnym� Wykonawcą� dwóch� największych� kontraktów�

w�Polsce�z�zakresu�OZE:�Inwestycja�w�Dolinie�Dorzecza�Wisłoki�

pn.:�„Instalacja�systemów�energii�odnawialnej�na�budynkach�

użyteczności� publicznej� oraz� domach� prywatnych”� oraz�

Inwestycja�w�Gminach�Powiatu�Buskiego�i�Pińczowskiego�pn.:�

„Instalacja� systemów� energii� odnawialnej� na� budynkach�

użyteczności�publicznej�oraz�domach�prywatnych”.�

Oba� kontrakty� realizowane� były� w� ramach� Szwajcarskiego�

Programu�Współpracy�z�nowymi�krajami�członkowskimi�Unii�

Europejskiej.

REALIZACJE
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Inwestycja�w�Gminach�
Powiatu�Buskiego�i�Pińczowskiego
INSTALACJA�SYSTEMÓW�ENERGII�ODNAWIALNEJ�NA�BUDYNKACH�

UŻYTECZNOŚCI�PUBLICZNEJ�ORAZ�DOMACH�PRYWATNYCH

Zakres�projektu�obejmował:�

§ instalację�kolektorów�słonecznych�na�6�obiektach��
użyteczności�publicznej�w�tym�instalację�w�Zespole�
Opieki�Zdrowotnej�w�Busko-Zdroju�o�powierzchni�

2ponad�400�m

§ instalację�kolektorów�słonecznych�na�3928�
budynkach�mieszkalnych�

Łączna�czynna�powierzchnia�zamontowanych�

kolektorów�słonecznych�wyniosła� 220�602,4�m

Inwestycja�realizowana�równocześnie�na�11�gminach�
powiatu�buskiego�i�pińczowskiego.

Uniwersytecki�Szpital�Kliniczny�
im.�Wojskowej�Akademii�Medycznej�
Uniwersytetu�Medycznego�w�Łodzi
Kompleksowa�termomodernizacja�Budynków�Szpitala�Miejskiego.

Zakres�projektu�obejmował:�
§ Kompleksową�termomodernizację�budynków

§ Wykonanie�kotłowni�gazowo-olejowej�o�mocy�0,8�MW
§ Montaż�kolektorów�słonecznych�o�łącznej�czynnej�

powierzchni�wynoszącej� 2140�m

Dostawa�i�montaż�kotłowni�na�budowie�etapu�I�inwestycji�
pn.:�„Millennium�Logistic�Park�Bieruń”.

Millennium�Logistic�Park�Bieruń

W�ramach�zadania:

§ zaprojektowano�i�wykonano�technologię�kotłowni�gazowej�

o�łącznej�mocy �w�oparciu�o�kaskadę�dwóch�kotłów��1,2�MW
typu�HOVAL�MAX-3

Śląski�Ogród�Zoologiczny
Modernizacja�kotłowni�gazowej�w�pawilonie�antylop�wraz�
z�modernizacją�sieci�ciepłowniczej�i�budową�węzłów�cieplnych.

Zakres�projektu�obejmował:�

§ montaż�technologii�kotłowni�gazowej�o�mocy�1,5�MW�
wraz�z�remontem�budynku

§ montaż�nowej�sieci�ciepłowniczej�w�technologii�rur�
preizolowanych�

§ wykonanie�ośmiu�węzłów�cieplnych�dla�pawilonów�
znajdujących�się�na�terenie�Śląskiego�Ogrodu�
Zoologicznego�wraz�z�robotami�towarzyszącymi

Pozostałe�wybrane�realizacje
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Gmina�Poraj
Budowa�kanalizacji�w�miejscowości�Żarki�Letnisko,�Jastrząb�-�Gmina�
Poraj�w�ulicach:�Łączna,�Grzybowa,�Sąsiedzka,�PCK�i�Nadrzeczna�-�I�etap

Zakres�prac�obejmował:
§ budowę�sieci�kanalizacji�sanitarnej�o�łącznej�długości�ponad�

5.500�m�wraz�z�przepompowniami

Budowa�przydomowych�oczyszczalni�ścieków�na�terenie�gminy�Kodrąb

Gmina�Kodrąb

W�ramach�zadania�wykonano:

§ 117�biologicznych�oczyszczalni�ścieków�z�przyłączeniami�
kanalizacji�sanitarnej

Komenda�Powiatowa�Policji�w�Oławie�
Przebudowa�i�rozbudowa�budynku�Komendy�Powiatowej�Policji�
w�Oławie�przy�ul.�Kopernika�1

Zakres�prac�obejmował:
§ kompleksowe�wykonanie�instalacji:�sanitarnych,�centralnego�

ogrzewania,�wodociągowo-kanalizacyjnych,�wentylacji�
mechanicznej�i�klimatyzacji

Dzielimy sie dobra energia, , ,

więcej�na
www.eco-team.net

Zapraszamy�do�współpracy�
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Zakres�prac�obejmował:
§ budowę�sieci�kanalizacji�sanitarnej�o�łącznej�długości�ponad�

5.500�m�wraz�z�przepompowniami

Budowa�przydomowych�oczyszczalni�ścieków�na�terenie�gminy�Kodrąb

Gmina�Kodrąb

W�ramach�zadania�wykonano:

§ 117�biologicznych�oczyszczalni�ścieków�z�przyłączeniami�
kanalizacji�sanitarnej

Komenda�Powiatowa�Policji�w�Oławie�
Przebudowa�i�rozbudowa�budynku�Komendy�Powiatowej�Policji�
w�Oławie�przy�ul.�Kopernika�1

Zakres�prac�obejmował:
§ kompleksowe�wykonanie�instalacji:�sanitarnych,�centralnego�

ogrzewania,�wodociągowo-kanalizacyjnych,�wentylacji�
mechanicznej�i�klimatyzacji

Dzielimy sie dobra energia, , ,

więcej�na
www.eco-team.net

Zapraszamy�do�współpracy�



ECO-TEAM�Sp.�z�o.o.�Sp.k.
42-200�Częstochowa
ul.�Poselska�30
tel.�34�343�02�80
www.eco-team.net

Więcej�informacji:


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

