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1111 WYKORZYSTYWANIE TECHNIK ALPINISTYCZNYCH W BUDOWNICTWIE 

Pracą  na wysokości  w rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra Pracy  oraz Polityki  Społecznej  w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 

najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Od wielu lat można zaobserwować zwiększenie się wykorzystania 

technik alpinistycznych w budownictwie. Pytanie dlaczego ? Otóż można powiedzieć, że metoda ta niesie za sobą 

same korzyści obniżenie kosztów, skrócenie czasu bez utraty na jakości wykonania. Dzięki dostępowi linowemu 

docieramy  w każde  miejsce  szybciej  i  sprawniej.  Wykonujemy  pracę  na  tych  samych  materiałach  i  tą  samą 

technologią jak przy normalnej technice np. z rusztowania. Stanowiska alpinistyczne nie naruszają konstrukcji, nie 

wymagają dodatkowych prac przygotowujących teren budowy są mniej uciążliwe dla otoczenia i użytkowników. 

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości mają zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem z wysokości. 

Wymagania w tym zakresie  określa  Kodeks  pracy  i  przepisy  szczegółowe wydane na jego podstawie.  Również 

prawo budowlane nakłada na uczestników procesu budowlanego określone obowiązki zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy.  Nasi pracownicy  pracują  na sprzęcie lidera w branży sprzętu alpinistycznego.  Posiadają  one 

certyfikaty i dopuszczenia do prac na wysokości. 

znaczne obniżenie kosztów inwestycji o takie pozycje jak budowa kosztownych rusztowań, sprowadzanie 

ciężkiego sprzętu

szybkość wykonania prac dzięki szybkiemu dotarciu do miejsca wykonywanych prac, nie wymagają czasu 

na zbudowanie pomostów, rusztowań i rozstawienia podnośników

brak ograniczeń i przeszkód w dotarciu do miejsca pracy ( np. brak możliwości wjazdu zwyżki)

często nie wymagają zatrzymywania produkcji i procesów zachodzących w instalacji

są mało uciążliwe dla pracowników i ludności

ekologiczne 

bezpieczne – zarówno dla pracowników naszej firmy, jak i osób znajdujących się w pobliżu prac

UNIWERSALNE –  większość  pracowników posiada przeszkolenie  i  doświadczenie  w kilkudziedzinach  np. 

uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), uprawnienia spawacz itd. 



2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

KOMINY BETONOWE I STALOWE 

Rozbiórki

Czyszczenie hydrodynamiczne

Reprofilacja ubytków

Zaprawki cementem szybko wiążącym PCC

Malowanie antykorozyjne

Wymiana, malowanie galerii oraz schodni

Malowanie logo firmy

Wymiana oświetlenia przeszkodowego

Montaż i konserwacja instalacji antenowych

Pomiary i ekspertyzy

PIASKOWANIE, HYDRO-PIASKOWANIE, 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Fragmentów konstrukcji oraz całych instalacji

Kominów i obiektów betonowych

Konstrukcji hal wewnątrz jak i na zewnątrz budynku

Suwnic

Żurawi

Zbiorników



PRACE REKONSTRUKCYJNO - MONTAŻOWE

Spawanie na wysokości

Montaż-demontaż konstrukcji stalowych

Elewacji z blach

Montaż anten, lamp, nadajników

PRACE NA ELEWACJI 

uszczelnianie  połączeń  płyt  elewacyjnych  w  budownictwie 

wielkopłytowym

usuwanie skażenia mikrobiologiczne w postaci glonów 

i grzybów i zabezpieczanie przed jego powrotem

malowanie zewnętrzne elewacji jednolite i według wzoru

tworzenie  projektów  i  malowanie  napisów  informacyjnych 

(reklam) - na całych powierzchniach ścian

remonty balkonów i tarasów zarówno elementów betonowych 

jak i barierek

docieplanie trudno dostępnych fragmentów elewacji

uszczelnianie  popękanej  elewacji  specjalnymi  masami 

uszczelniającymi

montaż i renowacja rynien i rur spustowych wykonanych 

w różnych technologiach i materiałów

montaż i konserwacja od gromienia

POKRYWANIE DACHÓW MONOLITYCZNĄ ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ Z HYDRONYLONU FIRMY PROOF TECH.



MONTAŻ REKLAM 

malowanie  wielkogabarytowych  napisów  reklamowych  na 

kominach, blokach, silosach

montaż reklam i banerów

montaż reklam świetlnych

naprawa i konserwacja uszkodzonych

CZYSZCZENIE I MYCIE

ciśnieniowe oraz tradycyjne mycie elewacji,      powierzchni 

szklanych

reklam świetlnych

 WYCINKA ORAZ PIELĘGNACJA DRZEW

możliwość  opuszczania  ściętych  konarów,  gdy  występuje 

ryzyko powstania szkód

 PRACE RENOWACYJNE NA KOŚCIOŁACH I WIEŻACH

MONTAŻ SYSTEMÓW STOP - PTAK



3 TECHNOLOGIA, MATERIAŁY, GWARANCJE

Materiały,  na  których  pracujemy  są  najwyższej  jakości  zawsze  posiadają  certyfikaty  i  dopuszczenia.  Nie 

składujemy materiałów, pracujemy na produktach dostarczonych najczęściej od producenta. Nie są wybrakowane 

czy 2 gatunku. Nie dopuszczamy możliwości wykorzystania materiałów gorszych czy niewiadomego pochodzenia. 

Kierujemy się zasadą, że skoro jakoś prac ma być na najwyższym poziomie to materiały również takie muszą być.

Przed przystąpieniem do prac przedstawiamy karty techniczne materiałów i ich aprobaty. Staramy się pracować na 

sprawdzonych producentach, natomiast jeśli inwestor wymaga innych materiałów, staramy się z nimi zapoznać lub 

też przeszkolić pracowników do pracy z nimi. Na wykonane prace udzielamy najczęściej okresu gwarancyjnego 

określonego przez producenta materiałów. Wiele czynników ma wpływ na okres gwarancji, środowisko w jakim 

pracuje obiekt jego przeznaczenie i stan pierwotny. Technologia jest nieodzowną częścią wykonywanych przez nas 

prac. Ścisłe jej przestrzeganie gwarantuje prawidłowe jej wykonanie i jak my to określamy " spokojny sen " czyli 

świadomość,  że  w  okresie  gwarancji  nie  będziemy  mieć  reklamacji.  Nasza  firma  pracowała  na  przeróżnych 

materiałach, począwszy np. od zwykłych zapraw po materiały wymagające niema aptekarskiej dokładności w ich 

przygotowywaniu.

 

4 DLACZEGO WARTO

Doskonała odpowiedzią na to pytanie jest informacja, że mamy zleceniodawców, którzy korzystają z naszych usług 

od wielu lat. Jesteśmy ekipą, która potrafi " stanąć na wysokości zadania", co to znaczy ?

że: 

 zawsze wywiązujemy się ze zleconych prac,

 wykonujemy je z należytą starannością i dbałością

 posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte referencjami

 inwestujemy w nowy specjalistyczny sprzęt 

 dotrzymujemy terminów ( doświadczenie w czasie krótkich postojów technologicznych)

5 WYCENA I PRZYGOTOWANIE OFERTY

Różnorodność i charakter prac wysokościowych wymaga indywidualnego podejścia do wyceny prac. Dlatego też 

ofertę przygotowujemy bezpłatnie po wcześniejszy odbyciu wizji lokalnej na obiekcie. Dlatego inwestor niczym 

nie ryzykuje i nie ponosi kosztów zaproszeniem nas do złożenia oferty. Najczęściej jest to wycena ryczałtowa 

obejmująca  szereg prac i  materiałów ujęta w koszt  całkowity. Na życzenie  klienta przygotowujemy kosztorys 

szczegółowy w programie " Norma Pro".



6 ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Posiadamy dużą ilość profesjonalnego sprzętu takiego jak: piaskarka 200 L ze sterowaniem i pełnym osprzętem, 

kompresor,  dwa agregaty malarskie GRACO o dużej wydajności pracujący na dwóch pistoletach jednocześnie, 

samochód dostawczy Mercedes Sprinter,  wyciągarka elektryczna z lina stalową, agregat prądotwórczy o mocy 9,8 

KW, spawarka inwertorową i MIG MAG, Karcher o ciśn. 250 bar, wiertarki udarowe HILTI, wiertarko - wkrętarki 

MAKITA, szlifierki kątowe BOSCH, piła spalinowa HUSQVARNA, klucz udarowy i wiele innych.

7 O NAS

Jesteśmy polską firmą działającą na rynku od 2006 roku. Natomiast doświadczenie i wiedzę zdobywaliśmy jako 

pracownicy w jednej z największych firm tej branży. Grupę K2 tworzą ludzie tacy jak ratownicy górscy, grotołazi, 

alpiniści, dla których góry to pasja. Prace wysokościowe są połączenie naszych zainteresowań z pracą, w której 

możemy wykorzystywać doświadczenie zdobyte w czasie wypraw.  Zdobyte doświadczenie pozwala nam działać 

profesjonalnie w każdych warunkach i oferować usługi na najwyższym poziomie. Dzięki dobrej organizacji pracy i 

sztabowi doświadczonych specjalistów możemy spełniać Państwa oczekiwania szybko i bezpiecznie. Posiadamy 

uprawnienia:  SEP,  spawacza  metodą  MMA  elektroda,  z  zakresu  usuwania  materiałów  zawierających  azbest, 

umiejętność  czytania  rysunku  technicznego,  licencje  i  certyfikaty  producentów  materiałów  budowlanych. 

Szkolenia i certyfikaty producentów sprzętu budowlanego.

Nad jakością prac czuwa kierownika z uprawnieniami budowlanym.

8 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Zakłady Azotowe Kędzierzyn – Koźle reprofilacja betonu i pokrycie powłokami chemoodpornymi firmy 

Belzona wieży mocznika. Pow. 5000 m²

Zakłady Azotowe Kędzierzyn – Koźle piaskowanie i zabezpieczenia antykorozyjne kładki dla pieszych nad 

torami kolejowymi pow. 1500 m²

Gaz System piaskowanie i zabezpieczenia antykorozyjne gazociągu nad kanałem w Kędzierzyn - Koźle 

pow. 2000 m²

Energocenter  Katowice  demontaż  i  montaż  nowego  oświetlenia  przeszkodowego  dla  Południowego 

Koncernu Energetycznego oraz Dalkia Łódz i PGE Opole łącznie ok 65 kominów

Tauron Elektrownia Jaworzno III wymiana oświetlenia hali turbin łącznie z zasilaniem i sterowaniem 

Tauron Elektrownia Jaworzno III remont oświetlenia składowiska węgla i magazynów

Koksownia Dębieńsko usuwanie zagrożenia na kominie wymiana instalacji odgromowej komina

Koksownia Dębieńsko wykonanie ogrzewania instalacji ppoż 

Kompania Węglowa KWK Knurów remont elewacji z blachy trapezowej budynku płuczki pow. 250 m²

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Przemysłowych Complex wykonanie remontu chłodni wentylatorowej dla 

Siarkopolu Grzybów



Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Przemysłowych Complex zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji oraz 

oblachowania chłodni EC Rzeszów pow. 3000 m²

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Przemysłowych Complex remont śluzy wodnej Huty Częstochowa

Belzona  Bielsko  –  Biała  wykonanie  powłok zabezpieczających beton w bunkrach  pyłu  węglowego  EC 

Zabrze Ec Bytom 1700 m²

Ec Zabrze wykonanie remontu kanałów spalin kotła K 63 

Spółdzielnia Weronika Tychy usunięcie skażenia mikrobiologicznego i malowanie ścian z zabezpieczniem 

pow. 2000 m²

Spółdzielnia Weronika Tychy wymiana i malowanie konstrukcji w sporczej zadaszenia z poliwęglanu pow 

1000 m²

Wspólnota  przy  ul.  Cielmickiej  Tychy  usunięcie  skażenia  mikrobiologicznego  i  malowanie  ścian  z 

zabezpieczeniem pow. 1500 m²

Wspólnota przy ul. Baczyńskiego Sosnowiec usunięcie skażenia mikrobilogicznego i malowanie ścian z 

zabezpieczniem pow. 1100 m²

Spółdzielnia Żory uszczelnienie łączeń płyt zlecenie całoroczne

Priorytetem jest dla nas jakość wykonywanych usług oraz bezpieczeństwo. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Dlatego zapraszamy i zachęcamy 

do korzystania z naszych usług. 

                                                                          Z wyrazami szacunku:

                                                                                    Rafał Dec


