
Usługi projektowe

Usługi projektowe są realizowane przez doświadczone zespoły 
projektantów oraz ekspertów firm Eltel Networks Engineering SA 
oraz Eltel Networks Energetyka SA.
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Profesjonalnie realizujemy 
usługi projektowe w zakresie:
•	prognoz i koncepcji rozwoju
•	dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz 

powykonawczej elektroenergetycznych linii  
i stacji wszystkich typów i napięć

•	 instalacji telekomunikacyjnych i łączności dla energetyki 
oraz systemów ochrony technicznej – SOT

•	 instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii,  
systemów zarzadzania generacją oraz dystrybucją energii

•	sieci elektroenergetycznych farm wiatrowych  
i fotowoltaicznych

•	wymiany przewodów na wysokotemperaturowe  
w dowolnej technologii, w tym GAP (GTACSR), ACSS, 
ACCR®, ACCC® lub innej

•	projektowania konstrukcji słupów kratowych  
i fundamentów oraz ich badanie na stacji prób  
w skali 1:1

•	usuwania awarii – natychmiastowe projekty odtworzenia 
infrastruktury

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju prace koncep-
cyjne związane z realizacją obiektów liniowych i stacyjnych  
od najniższych do najwyższych napięć w zakresie wszystkich 
ich typów.

Swoje usługi adresujemy do szerokiego grona Klientów  
w Polsce i poza jej granicami. Nasi specjaliści mają bogate 
doświadczenie we wszelkich pracach związanych z przygoto-
waniem inwestycji na etapie studiów wykonalności, harmono-
gramowania prac oraz ich kosztorysowania.

Nasz zespół pomaga Klientom również w zakresie planistyki  
i pozyskiwania prawa drogi wraz z obsługą wypłat odszko-
dowań oraz wprowadzenia odpowiednich zapisów do ksiąg  
wieczystych.

Jako jedna z nielicznych firm projektowych posiadamy wła-
sny zespół sprawdzonych i doświadczonych geodetów, 
który świadczy usługi na wszystkich etapach dokumentacji  
i przygotowania inwestycji, jak również w trakcie realizacji 
prac budowlanych.

Siedziba Spółki
Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn

tel. +48 89 522 25 20
fax +48 89 523 81 98

olsztyn@eltelnetworks.com

Biuro Rzeszów
Widełka 873, 36-145 Widełka

tel. +48 17 780 12 92
fax +48 17 780 12 90

rzeszow@eltelnetworks.com

Wojciech Kądziołka
Dyrektor Operacyjny

Eltel Networks Engineering SA
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

wojciech.kadziolka@eltelnetworks.com
+48 607 037 920

Michał Pesta
Manager ds. Kluczowych Klientów

Eltel Networks Energetyka SA
Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn

michal.pesta@eltelnetworks.com
+48 695 173 028
+48 89 522 25 44

Eltel Networks Energetyka SAEltel Networks Engineering SA

Siedziba Spółki
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

tel. +48 12 29 97 222
fax +48 12 29 97 300

krakow@eltelnetworks.com

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Eltel Networks 
www.eltelnetworks.pl/oferta


