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Edukacja

 

Stawiając na efektywną infrastrukturę wodociągową 

zmodernizowaliśmy na Stacji Uzdatniania Wody „Łajski” 
3

trzy zbiorniki na wodę pitną o pojemności 300 m  każdy.

Zrealizowana z końcem ubiegłego roku inwestycja podnosi

jakość oraz bezpieczeństwo magazynowanej tam wody 

pitnej. Nasza woda jest bardzo dobrej jakości, 

spełnia wszelkie restrykcyjne normy i można ją spożywać 

bezpośrednio z kranu.

 O w   dzie pisane

Sekcja projektowania - zachęcamy do korzystania 

z usług naszego Biura Projektowego, gdzie doświadczeni

projektanci z uprawnieniami w sposób kompleksowy 

opracują dokumentację projektową dla zewnętrznych 

sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, technologii 

wody i ścieków oraz przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych na terenie Legionowa. 

Według badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

80% chorób ma związek ze złą jakością wody, którą 

spożywamy. Nie dotyczy to jedynie brudnej wody, ale 

również wody butelkowanej, która jest uboga w składniki 

mineralne. Pamiętaj! Przebadana i uzdatniona woda 

z kranu jest bezpieczna oraz zawiera niezbędne dla 

naszego organizmu mikroelementy. 
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Biuro Projektowe

 
Zaprojektujemy:
- sieci wodociągowe
- sieci kanalizacyjne
- przyłącza wody i kanalizacji
- projekty technologiczne stacji 
  uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków

Korzystając z naszej oferty otrzymasz:
- kompleksową dokumentację projektową
- pomoc wyspecjalizowanych projektantów
- gwarancję spełnienia wszelkich niezbędnych 
  wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami

Ponadto zyskasz:
- oszczędność czasu i pieniędzy Nasze biuro projektuje dla Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu: 22 774-10-62 wew. 51

Przedmiotem działalności Biura Projektowego jest kompleksowe opracowywanie 
dokumentacji projektowych dla zewnętrznych sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych 
i technologicznych oraz przyłączy wody i kanalizacji na terenie Legionowa. Nasz 
zespół tworzy grupa kreatywnych i doświadczonych inżynierów, którzy dbają nawet 
o najmniejsze detale projektu. Korzystając z naszych usług możesz być pewien, 
że projekt będzie spełniał wszelkie wymagania formalno - prawne.


