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Kontakt

które ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê wymagaj¹ podejmowania szczególnie pracoch³onnych
I czasoch³onnych dzia³añ zwi¹zanych z uzyskaniem niezbêdnych decyzji, pozwoleñ, 
uzgodnieñ, a tak¿e negocjacjami z w³aœcicielami gruntów.

Prace na liniach elektroenergetycznych wykonywane z pok³adu œmig³owca:

oglêdziny z powietrza wraz z rejestrowaniem trasy linii za pomoc¹ zdjêæ
poklatkowych z wielu kamer (obraz trójwymiarowy)
diagnostyka termowizyjna
diagnostyka za pomoc¹ cyfrowej wersji systemu Korona DayCor

 pozycjonowanie s³upów w systemie satelitarnym (GPS)
 



ferta
 
Kompleksowe rozwi¹zania w zakresie budowy oraz obs³ugi remontowej
i eksploatacyjnej obiektów: 

stacji elektroenergetycznych (w tym prowadzenie ruchu) oraz innych obiektów
energetyki zawodowej i przemys³owej,
napowietrznych linii elektroenergetycznych wszystkich napiêæ (w tym prace 
realizowane w technologii "prac pod napiæciem"), 
traktów i urz¹dzeñ œwiat³owodowych, 
stacji bazowych telefonii komórkowej oraz linii telefonicznych,
transformatorów do 750 kV (oraz us³ugi z zakresu gospodarki olejowej),   
prace pomiarowe, diagnostyczne i regulacyjne w pe³nym zakresie urz¹dzeñ 
elektroenergetycznych. 

Przygotowanie i realizacja inwestycji

Przejmujemy odpowiedzialnoœæ za kompleksow¹ realizacjê projektów inwestycyjnych
naszych Klientów. Od momentu podjêcia decyzji o realizacji do chwili przekazania do
eksploatacji.

Specjalizujmy siæ w przygotowaniu formalno-prawnym inwestycji liniowych celu publicznego, 
obejmuj¹cych w szczególnoœci:

 elektroenergetykê,
 gazownictwo,
 przesy³ wody,
 przesy³ paliw i ropy naftowej,
 drogi i autostrady,
 linie kolejowe,

telekomunikacjê i teleinformatykê,

OELTEL Networks Rzeszów S.A.
    
Ju¿ od 1980 r. dzia³amy na rynku energetyki zawodowej oraz przemys³owej. Dziêki
temu zbudowaliœmy zespó³ specjalistów o wyj¹tkowych doœwiadczeniach i kompetencjach
oraz zdobyliœmy unikaln¹ wiedzê o funkcjonowaniu obiektów i aparatury energetycznej.
 
Oferujemy kompleksow¹ obs³ugê przedsiêbiorstw energetycznych i przemys³owych
w zakresie budowy, modernizacji, remontów oraz eksploatacji i prowadzenia
obs³ugi ruchowej obiektów elektroenergetycznych, a tak¿e przygotowania i realizacji
przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

Nasza oferta to nie tylko szeroki zakres us³ug, ale te¿ wysoka jakoœæ wykonania, zapewniana 
przez Zintegrowany Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, Bezpieczeñstwem Pracy i Œrodowiskiem,
certyfikowany na zgodnoœæ z normami:

ISO 9001:2000,
 ISO 14001:2004,
 OHSAS 18001:1999.

Stawiamy tak¿e na zaufanie i wysokie standardy etyczne, czego œwiadectwem s¹ Certyfikaty 
Ogólnopolskiego Programu „Przedsiêbiorstwo Fair Play”, systematycznie uzyskiwane
w kolejnych edycjach konkursu od 2002 r.

Od lutego 2008 r. nale¿ymy do miêdzynarodowej grupy ELTEL Group Corporation. Grupa dzia³a 
na rynkach Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Polski, Rosji, £otwy, Litwy, Estonii i w Niemczech. 
W 2006 r. osi¹gnê³a prawie 760 mln EURO przychodów i zatrudnia³a 8600 pracowników.
 
Dziêki temu, ³¹cznie z dwoma innymi, polskimi spó³kami grupy - Eltel Networks Olsztyn S¥ oraz 
Energoprojekt Kraków SA - mamy organizacyjny i wykonawczy potencja³ do realizacji 
najwiêkszych kontraktów. Naszym dodatkowym atutem jest tak¿e mo¿liwoœæ
korzystania z doœwiadczeñ i know-how ca³ej Grupy Eltel oraz stabilnoœæ dzia³ania
i wiarygodnoœæ finansowa gwarantowana przez miêdzynarodow¹ grupê kapita³ow¹.
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