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Kontakt ogólny: 

• Siedziba w Krakowie: tel. +48 12 632 97 72, biuro@app-e.pl 
• Biuro Techniczne w Połańcu: tel. +48 15 865 11 81, biuro@ap-polaniec.pl 
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O nas krótko 

Historia APP ma swój początek w umysłach i marzeniach kilku przedsiębiorców i inżynierów, którzy 
obserwowali rozwijającą się gospodarkę oraz zachodzące w niej zmiany i procesy - od początku transformacji z 
lat 90-tych XX wieku - w szczególności w sektorze energetycznym. Podlegali oni tym zmianom i procesom, 
prowadząc jednocześnie własne biznesy oraz uczestnicząc w przedsięwzięciach modernizacyjnych i 
remontowych realizowanych w tym sektorze. W efekcie nawiązanych w trakcie realizacji ww. przedsięwzięć 
kontaktów stopniowo dojrzewała w nich decyzja o nawiązaniu ściślejszej współpracy i założeniu firmy. 

Aktualnie posiadamy: 
 dwa zespoły inżynierów elektryków i automatyków (w Krakowie i w  Połańcu) 
 własny Zespół Projektowy 
 wyposażone zaplecze techniczne i prefabrykacji 
 wiedzę i doświadczenie na rynku energetycznym i przemysłowym 

Potrafimy: 
 projektować i programować 
 prefabrykować na zapleczu i montować na obiekcie 
 wykonywać rozruchy i serwisować 
 realizować przedsięwzięcia w formule „pod klucz” i zarządzać projektami 



Nasza Misja i Droga 

Twórczo wykorzystując kompetencje oraz 
doświadczenie i zaangażowanie pracowników chcemy 
podążać drogą nieustannego podnoszenia wartości 
naszej Firmy, poprzez: 

• zwiększanie skuteczności i budowanie silnej pozycji 
na rynku usług w zakresie automatyki i elektryki  

• nastawienie na ciągły oraz zrównoważony rozwój i 
profesjonalną obsługę Klientów 

• dążenie do uzyskania uzasadnionego statusu solidnej 
firmy inżynierskiej, która może być profesjonalnym 
partnerem dla wymagającego Klienta 

Nasze działania powinny prowadzić do tego, aby Firma 
mogła ciągle się rozwijać, a pracownicy mogli czerpać 
satysfakcję zawodową i materialną z pracy na rzecz 
naszej Firmy i naszych Klientów. 

APP to: 
Nieustanne Analizowanie organizacji i otoczenia rynkowego 
Konsekwentne Planowanie działań i modyfikacji - wynikające z A 
Ciągłe  Poprawianie planów - wynikające z A 



Nasza Oferta 

Oferujemy kompleksową realizację przedsięwzięć technicznych w zakresie automatyki przemysłowej 
oraz układów elektrycznych – od dokumentacji, doboru i kompletacji urządzeń, poprzez wykonawstwo 
na miejscu, do uruchomienia - a w szczególności: 
• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej automatyki i elektrycznej niskiego napięcia 
• projektowanie, dostawę i uruchomienie systemów sterowania i wizualizacji 
• modernizację i przebudowę zużytych technicznie i przestarzałych systemów automatyki oraz 

układów pomiarów, sterowań i zabezpieczeń 
• remont i modernizację układów zasilań i rozdzielni niskiego napięcia oraz obwodów wtórnych 

rozdzielni średniego napięcia 
• remont i modernizację układów zasilania i sterowania napędów 0,4 kV z zastosowaniem 

przemienników częstotliwości 
• dobór systemów automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do nadzoru różnorodnych 

procesów technologicznych i produkcyjnych 
• realizację systemów pomiarowych energii elektrycznej oraz monitoringu mediów energetycznych 
• montaż obiektowy aparatury i okablowania, pomiary pomontażowe i uruchomienie; 
• produkcję i prefabrykację szaf i skrzynek łączeniowych, szaf zasilających i sterowniczych; 
• dobór, montaż i uruchomienie pomiarów: cieplnych (temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu, 

gęstości itp.), wielkości elektrycznych, fizykochemicznych i specjalnych;  
• dobór, montaż i uruchomienie układów: automatycznej regulacji, zabezpieczeń technologicznych, 

automatyki palników olejowych, zabezpieczeń elektrycznych i zasilań obwodów AKPiA;  
• remont i modernizację siłowników elektrycznych wszystkich polskich producentów; 
• ekspertyzy i opinie techniczne, diagnostykę i doradztwo w zakresie automatyki przemysłowej. 



Projektowanie i programowanie 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie dokumentacji projektowej obejmującej: 

• projekty instalacji elektrycznych 

• projekty instalacji AKPiA 
• projekty szaf siłowych i sterowniczych 
• projektowanie systemów sterowania i wizualizacji  
     SCADA 
• dobór aparatury kontrolno-pomiarowej 
• konsultacje oraz doradztwo techniczne 
• nadzór autorski w trakcie realizacji 

Używamy narzędzi: Eplan, See Electrical, AutoCad 

Oferujemy także usługi inżynierskie w zakresie: 

• opracowywania algorytmów sterowania 
• programowania sterowników PLC (Siemens, GE Fanuc,  
      WAGO, Allen-Bradley, Horner, Festo, Fatek, Omron) 
• wykonywania oprogramowania SCADA (Asix, iFix,  
      Simplicity, Simatic-WinCC, Wonderware In Touch) 
• wykonywania wizualizacji na panelach operatorskich  
• (Proface, QuickView, Weintek, Siemens, Astraada) 

 



Prefabrykacja i technika światłowodowa 

Wykonujemy prefabrykację, według projektów własnych jak i dostarczanych przez Klienta, m.in.: 

• szaf zasilających i sterowniczych 

• skrzynek krosowych i pomiarowych 
• kaset sterowniczych  
• skrzynek przygotowania i rozdziału sprężonego powietrza 

Wykonujemy testy i sprawdzenia pomontażowe, wraz z dokumentacją 

jakościową 
 

Świadczymy usługi z zakresu sieci światłowodowych jak niżej: 

• projektowanie sieci 
• układanie i montaż światłowodów wraz z osprzętem  
• spawanie światłowodów 
• pomiary reflektometryczne i opracowanie protokołów 
• doradztwo techniczne 
Używamy sprzętu renomowanych firm: Yokogawa i Furukawa 
 



Montaż obiektowy, rozruchy i uruchomienia, serwis 

Nasza oferta obejmuje m.in.: 

• montaż tras kablowych 
• układanie kabli: zasilających, sygnałowych, światłowodowych 
• montaż:  

‐ skrzynek sterowniczych, krosowych, aparaturowych, stojaków 
pomiarowych, 

‐ aparatury pomiarowej wraz z osprzętem, 
‐ rurek impulsowych, powietrza AKPiA, 

• posadowienie szaf sterowniczych i zasilających 
• podpinanie obwodów: zasilających, pomiarowych, sterowniczych 
• wykonywania prac na wysokości technikami alpinistycznymi 

Oferujemy także profesjonalne usługi w zakresie: 
• uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji 
• sprawdzanie oraz testowanie systemów sterownia i 
        zabezpieczeń urządzeń technologicznych 
• sporządzanie protokołów oraz sprawozdań z przebiegu prób i 

testów rozruchowych 

Oferujemy profesjonalne usługi techniczne w zakresie: 

• serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
• okresowych przeglądów i konserwacji 
• remontów planowych i napraw awaryjnych 
 



Realizacje „pod klucz” 

Oferujemy także kompleksową realizację przedsięwzięć w formule „pod klucz”: 

• opracowanie koncepcji 

• projektowanie  

• dobór urządzeń i wyposażenie oraz  
        kompletacja dostaw 

• realizacja zadania na miejscu (u Klienta) 

• zarządzanie realizacją 

• organizacja procesu odbiorów 

• opracowanie instrukcji 

• przeprowadzenie szkoleń 

• rozruchy i uruchomienie 

• przekazanie do eksploatacji Klientowi 

 

 



Zarządzanie projektami 

W zależności od oczekiwań i potrzeb Klientów oferujemy: 

• Określenie założeń i celów projektu 

• Opracowanie: 

– budżetu projektu i jego elementów 

– struktury organizacyjnej realizacji projektu 

– harmonogramu realizacji całego projektu i jego etapów 

• Koordynację i kierowanie realizacją poszczególnych zadań 

• Nadzorowanie dokumentacji 

• Zarządzanie zmianą 

• Raportowanie postępu prac 

• Organizowanie spotkań koordynacyjnych i narad 

• Współorganizowanie procesu odbiorowego 

 



 
 

Wybrane realizacje w zakresie prefabrykacji 
w latach 2011-2016 

 



Klient - GE Power Poland Sp. z o.o. 

• Wykonanie 5 szaf układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej oraz modernizacja istniejących 
układów pomiarowych i komunikacyjnych w ramach projektu „Modernizacja rozdzielni 110kV w stacji 
400/220/110kV Łagisza 

• Wykonanie i dostawa szaf systemu pomiaru zielonej energii (30 sztuk) dla Farmy Wiatrowej „Lotnisko” 
Kopaniewo gm. Wicko 

Klient - ABB Polska Sp. z o.o. 
• Wykonanie i dostawa 29 sztuk szaf pomiaru zielonej energii FQ GPZ 11/20 kV oraz 2 sztuk szaf pomiaru energii FQ 

dla potrzeb projektu Farmy Wiatrowe Łukaszów, Modlikowice 
• Prefabrykacja i dostawa kompletnie wyposażonych: szaf zabezpieczeń (15 sztuk) i szaf pomiaru energii (1 sztuka) 

na potrzeby modernizacji stacji transformatorowej 110/30/15 kV i rozdzielni 110 kV Bieżanów w Krakowie; szaf 
zabezpieczeń (3 sztuki), pomiaru energii elektrycznej (1 sztuka) i łączności (1 sztuka) na potrzeby budowy stacji 
transformatorowej 110/15 kV Kostrzyń nad Odrą; szafy pomiaru energii elektrycznej (FQ01) – 1 sztuka, szafy 
sygnalizacji centralnej FW1 (1 sztuka) oraz szaf przekaźnikowych - 5 sztuk dla stacji RPZ6 Białystok; szaf 
sterowniczo-zabezpieczeniowych FR (7 + 4 sztuki), szaf napięciowych FSU (4 + 4 sztuki) oraz szaf komunikacyjnych 
(3 szt.) dla GPZ Magurka I, II, III 

Klient - Emerson Process Management Sp. z o.o. 
• Wykonanie szaf AKPiA (łącznie 91 sztuk) i  skrzynek krosowych (łącznie 77 sztuk) dla projektu modernizacji sieci 

ciepłowniczej  w Warszawie, dla Veolia Energia Warszawa S.A. 
Klient - Elektrobudowa S.A. 
• Prefabrykacja i dostawa: szafy telekomunikacyjnej (1 sztuka) dla Farmy Wiatrowej Pągów, wraz z kompleksowym 

uruchomieniem systemu komunikacji obejmującym dostawę sprzętu, konfigurację, testy i niezbędne 
oprogramowanie; szaf telekomunikacyjnych (3 sztuki) wraz z montażem dla Farmy Wiatrowej Mołtowo; 
skrzynkowych zestawów zasilających niskiego napięcia 16 sztuk (rozdzielnice ROS i skrzynki SSO i SP1) dla ZGH 
Bolesław; skrzynek sterowania miejscowego - 66 sztuk dla OZE Jaworzno II; 27 szt. dla ZGH Bolesław, 12 szt. oraz 
szafy zasilająco sterowniczej RPB1 dla El. Stalowa Wola; 4 szt. dla El. Połaniec 
 

 



  Klient - ENGIE Energia Polska S.A. 

Wykonanie projektu, dostaw i uruchomienie systemu pomiaru i przesyłu danych instalacji pomiarowej zielonej energii 
10 turbin Farmy Wiatrowej Mołtowo dla GDF SUEZ Energia Polska S.A. W zakresie zadania: 
• wykonano projekt układu pomiarowo-rozliczeniowego zielonej energii (10 turbin po 2 MW ) na farmie wiatrowej 

Jarogniew-Mołtowo realizowanej przez firmę RePower  
• sprefabrykowano  i  zainstalowano 10 szaf pomiarowych wyposażonych w 2 liczniki pomiarowe, sprzęt 

komunikacyjny oraz osprzęt elektryczny  
• wykonano parametryzację i uruchomienie układów pomiarowych 
Układy pomiarowe zostały zrealizowane z wykorzystaniem liczników energii firmy Landis+Gyr. Komunikacja i transmisja 
danych odbywa się poprzez ring światłowodowy, mediakonwertery oraz połączenia elektryczne umożliwiające 
akwizycję danych pomiarowych do GDF Suez oraz Energa Operator S.A. 
 
Klient - Schneider Electric Energy GmbH 
• Dostawa i uruchomienie systemu pomiaru i przesyłu danych w ramach projektu „Instalacja pomiarowa zielonej 

energii - 15 turbin i przesył danych - farma wiatrowa Wartkowo – prefabrykacja szafek licznikowych dla turbin (15 
sztuk) oraz 1 szt. szafy centralnej (komunikacyjnej) 

• Dostawa i uruchomienie systemu pomiarowego energii dla 2 turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej Trzcianka  - 
szafki pomiarowe z przekładnikami, rezystorami i osprzętem komunikacyjnym 

  



 Współpraca z Landis + Gyr Sp. z o.o. 

APP Sp. z o.o współpracuje z Landis + Gyr Sp. z o.o.  
na zasadach określonych w zawartej umowie o współpracy, 
obejmującej promocję oraz sprzedaż i wdrażanie usług w 
zakresie: 
 
• urządzeń oraz kompletnych systemów pomiarowo - 

rozliczeniowych energii elektrycznej (liczniki energii 
elektrycznej, koncentratory danych, urządzenia 
komunikacyjne, informatyczne systemy odczytowe) 

• układów stosowanych w przemyśle,  
u odbiorców komercyjnych oraz w  

       zakładach energetycznych. 
 
 



Współpraca z Firmami ASKOM i KURTZ INSTRUMENTS INC. 

Thermal Flow Meters for Monitoring Dry and Wet Gas 

Environments  

 

REGIONAL SALES OFFICE        

Home / Regional Sales Office 

Offices in selected Region 
  
ECM ECO Monitoring   
Poland   
+421 2 4342 9417 phone 
+421 2 4342 7465 Fax 
ecm@ecm.sk  
http://www.ecomonitoring.com 

  

APP Spółka z o.o.    

Poland   

+48 0.12. 632 97 72 phone 

+48 0.12. 632 97 73 Fax 

biuro@app-automatyka.pl  
http://www.app-automatyka.pl 

 

 

 

- See more at: http://www.kurzinstruments.com/regional-sales-

office/Offices.aspx?cty=Poland#sthash.pv3dCWiy.dpuf 



Wybrane realizacje z lat 2012-2016 

• System pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej brutto oraz potrzeb własnych w EDF Kraków w oparciu o 
liczniki oraz system telemetryczny Dialog firmy Landis+Gyr – według formuły „pod klucz” 

• System rozliczania energii cieplnej pomiędzy EDF Kraków a miastem w oparciu przemysłową bazę danych 
• System kontroli napełniania zasobników przykotłowych paliwem w spółkach grupy EDF Polska – EDF Kraków i EDF 

Gdańsk - według formuły „pod klucz” 
• System kontroli termowizyjnej paliwa transportowanego do  zasobników przykotłowych w spółkach grupy EDF 

Polska – EDF Kraków, EDF Wrocław, EDF Gdańsk i EDF Gdynia 
• Przenośny system monitoringu wizyjnego w strefach trudnodostępnych w pięciu spółkach grupy EDF Polska – EDF 

Kraków, EDF Wrocław, EDF Gdańsk, EDF Czechnica i EDF Rybnik - według formuły „pod klucz” 
• Instalacja mokrego odsiarczania spalin w spółkach grupy EDF Polska – EDF Kraków i EDF Gdańsk - wraz z RAFAKO i 

EMERSON Process Managment 
• Projekt modernizacji instalacji nawęglania w EC Kraków dostosowującego instalację do wymogów ATEX 
• Instalacja współspalania biomasy dla bloków 1-3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. 

w zakresie elektrycznym, AKPiA,  ppoż. oraz systemowym - według formuły „pod klucz” 
• Instalacja awaryjnego schładzania spalin przed absorberem w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. - według 

formuły „pod klucz” 
• System sterowania i wizualizacji dla instalacji biomasy pozamłynowej dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - 

według formuły „pod klucz”  
• Układ zasilania i sterowania samotokami w ZW Profil S.A w Krakowie 
• Zasilanie i sterowanie napędami wentylatorów wyciągów spalin w PEC Siedlce Sp. z o.o. 
• Remont kapitalny układów zasilania, sterowania oraz AKPiA na kotłach nr 3 i 4 w EC Bydgoszcz S.A. 
• Układ pomiaru energii elektrycznej i przesyłu danych z 10 turbin farmy wiatrowej Jarogniew-Mołtowo oraz 15 

turbin farmy wiatrowej Wartkowo dla Grupy GDF Suez Energia Polska 
• Projekt systemu odczytu energii elektrycznej z 13 turbin farmy wiatrowej Rajgród oraz 19 turbin farmy wiatrowej 

Skurpie dla Tebodin Poland i Grupy PEP 
• System automatyzacji i wizualizacji SCADA procesów technologicznych w PPG Polifarb Cieszyn 



Wybrane realizacje – cd. 

• Instalacja współspalania biomasy dla bloków 1-3 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. 
w zakresie elektrycznym, AKPiA,  ppoż. oraz systemowym - według formuły „pod klucz” 

• Instalacja awaryjnego schładzania spalin przed absorberem w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. System 
sterowania i wizualizacji dla instalacji biomasy pozamłynowej dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.  

• Układ zasilania 15kV w ZCH Organika-Azot w Woli Krzysztoporskiej  
• Układ zasilania i sterowania samotokami w ZW Profil S.A w Krakowie 
• Zasilanie i sterowanie napędami wentylatorów wyciągów spalin w PEC Siedlce Sp. z o.o. 
• Remont kapitalny układów zasilania, sterowania oraz AKPiA na kotłach nr 3 i 4 w EC Bydgoszcz S.A. 
• Układ pomiaru energii elektrycznej i przesyłu danych z 10 turbin farmy wiatrowej Jarogniew-Mołtowo oraz 15 

turbin farmy wiatrowej Wartkowo dla Grupy GDF Suez Energia Polska 
• Projekt systemu odczytu energii elektrycznej z 13 turbin farmy wiatrowej Rajgród oraz 19 turbin farmy wiatrowej 

Skurpie dla Tebodin Poland i Grupy PEP 
• System automatyzacji i wizualizacji SCADA procesów technologicznych w PPG Polifarb Cieszyn  

 
Współpracujemy także z Politechniką Krakowską, dla której zrealizowaliśmy: 
• System pomiarowy wraz ze stacją operatorską i oprogramowaniem SCADA dla kotłowni i labor. badawczego 
• Opomiarowanie stanowiska do badań kolektorów słonecznych 
• Układ akwizycji danych termodynamicznych wraz z czujnikami pomiarowymi i specjalistycznych czujników 

pomiarowych na wysokie parametry do pomiaru przepływu wody w rurach opadowych energetycznych kotłów 
parowych z naturalnym obiegiem oraz przetworników różnicy ciśnień 

• Układ akwizycji danych z czujnikami i komputerem dla Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych 
• Modernizację stanowiska badawczego dla Instalacji do badań komputerowych układów monitorowania pracy 

kotłów energetycznych,, w tym: wykonanie projektu układu aparatury kontrolnej, pomiarowej i automatyki; 
modyfikację istniejącej aplikacji InTouch do wizualizacji i wprowadzenie nowych punktów pomiarowych  
 

 



Główni Klienci 

Nasi główni Klienci to duże elektrownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie oraz zakłady przemysłu 
maszynowego, hutniczego i chemicznego. W ciągu naszej dotychczasowej działalności dopracowaliśmy się grona 

ponad  zadowolonych           Klientów, dla których zrealizowaliśmy ponad  kontraktów i zleceń. 

Do tego grona należą m.in.: 

 
• ENGIE Energia Polska S.A. 
• GE Power Poland Sp. z o.o.  
• PPG Polifarb Cieszyn S.A. 
• EDF Polska S.A. (obecnie PGE Energia Ciepła) 
• Emerson Process Management Power and Water Solution  
• ABB Polska Sp. z o.o. 
• ALSTOM Power sp. z o.o. 
• RAFAKO S.A. 
• Elektrobudowa S.A. 
• Centrum Dozoru Syst. Pożarowych Sp. z o.o. 
• Clyde Bergemann Polska sp. z o.o. 
• ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 
• Procom Sp. J. – Tarnów 
• Landis+Gyr Polska Sp. z o.o. 
• ECOENERGIA Sp. z o.o. 
• EC Mielec Sp. z o.o. 
• Schneider Electric Energy GmbH 
• Control Process Electric Sp. z o.o. 
• Eltel Networks Energetyka S.A. 
• GDF Suez Energia Polska 
• Politechnika Krakowska 

 
 

 



    
 
        Podsumowanie 

 
 
APP Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej realizacji przedsięwzięć remontowych 
oraz modernizacyjnych i inwestycyjnych automatyki i układów zasilań w branży energetycznej 
oraz w  zakładach przemysłowych, wykorzystujących media energetyczne w procesach 
produkcyjnych. 
---------------------- 
Wieloletnia praktyka zawodowa w energetyce oraz bogate doświadczenie naszej kadry 
inżynieryjno – technicznej, udokumentowane udziałem w realizacji kolejnych projektów 
modernizacyjnych automatyki i układów elektrycznych w Elektrowni Połaniec, gwarantują 
profesjonalizm oraz wysoki poziom techniczny naszych usług.  
---------------------- 
Znajomość najnowszych rozwiązań w branży elektrycznej i automatyki oraz informatyki 
przemysłowej zapewnia odpowiedni standard proponowanych przez nas rozwiązań – zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami Klientów.  
 
Nasza oferta skierowana jest zarówno do małych firm chcących zautomatyzować produkcję lub 
procesy technologiczne, jak i do dużych przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanej 
automatyki do prowadzenia i nadzoru złożonych procesów przemysłowych. 
    

    
 



Oferta pracy  



Oferta pracy  

Nie pytaj - Czy warto pracować w APP?  
Pytaj - Dlaczego warto?  

My już wiemy, że warto!.  
W końcu właśnie w APP pracujemy.  
Niektórzy już ponad 10 lat - czyli od początku, a niektórzy od kilku miesięcy. 
Oni może jeszcze nie są pewni czy warto, ale z pewnością już wkrótce przekonają się, że TAK.  

Jeśli, szukasz spokojnej i nie wymagającej większego wysiłku pracy oraz nie chcesz być pod nieustanną presją czasu 
– to nie u Nas.  
Jeśli, stresuje Cię ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i nie lubisz nieustannych nowych wyzwań – idź gdzie 
indziej.  

Jeśli jednak lubisz pracę, w której: tempo bywa zawrotne, codziennie trzeba rozwiązywać nowe techniczne tematy, 
ceni się działanie zespołowe – znajdziesz to właśnie u Nas, wraz z grupą fajnych ludzi tworzących Zespół. 
Jeśli nie przeraża cię konieczność nieustannego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń i jeśli dodatkowo nie 
jesteś zaprzysięgłym domatorem  - zgłoś się do Nas. 

Jeśli zatem spełniasz powyższe warunki, a na dodatek  
jesteś automatykiem lub elektrykiem, możesz znaleźć  
w naszej Firmie swoje miejsce. 

Zapraszamy do: rekrutacja@app-e.pl 

To zamieść swoje dokumenty aplikacyjne: CV i LM 
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Nasza firma świadczy  
usługi na terenie całej Polski. 

Jesteśmy otwarci na Klientów i 
Partnerów biznesowych,  
a to stwarza doskonałe  
warunki do długotrwałej  
i owocnej współpracy. 

Zamieszczona mapa przedstawia lokalizacje, w których 
zrealizowaliśmy największą ilość projektów. 


