Doświadczony
partner
w dziedzinie InŜynierii Środowiska
O firmie
Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO
powstała w 1982 roku jako jedno z pierwszych
prywatnych biur projektowych w województwie
olsztyńskim. Początkowo profil działalności
firmy dotyczył głównie branŜy projektowej
inŜynierii sanitarnej, szybko jednak poszerzył
się on o inne usługi w obrębie InŜynierii
Środowiska.
W
1989
INEKO
kupiła
nieruchomość przy ulicy Ostródzkiej 53 w
Iławie, dzisiejszą siedzibę firmy.
Od
początku
naszej
działalności
konsekwentnie wdraŜamy na polskim rynku
najnowsze dostępne technologie. Korzystamy
przy
tym
z
naszego
długoletniego
doświadczenia, znajomości rynku oraz potrzeb
naszych klientów.

Profil działalności
Dysponujemy bogatym doświadczeniem w
projektowaniu i realizacji róŜnego typu
projektów branŜy InŜynierii Środowiska. W
ciągu ponad 24-ech lat działalności
wykonaliśmy szereg projektów w zakresie:

• doradcze – korzystając z naszego
bogatego doświadczenia nasi klienci mają
moŜliwość konsultacji z naszymi ekspertami
w dziedzinie inŜynierii środowiska
• projektowe – wykonujemy kompletne
projekty budowlane oraz wykonawcze.
Przygotowujemy potrzebne dokumenty (np.
operaty, audyty, wnioski) dla potrzeb
postępowania formalno-prawnego (np.
wystąpienie o pozwolenie na budowę) oraz
wspieramy w załatwieniu potrzebnych
formalności
• wykonawcze
–
nadzorujemy
oraz
wykonujemy prace budowlane opierając
się na własnej wykwalifikowanej kadrze
pracowniczej
jak
i
sprawdzonych
partnerach. Na Państwa Ŝyczenie moŜemy
równieŜ
przejąć
funkcję
inwestora
zastępczego.
• serwisowe – nasi klienci mogą ponadto
skorzystać z oferowanej przez nas usługi
serwisowej.

• oczyszczania ścieków, uzdatniania wody,
• wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa,
• instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych
• i energii odnawialnej.
W kaŜdej z wyŜej wymienionych dziedzin
świadczymy usługi:
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Wentylacja klimatyzacja i
ogrzewnictwo
Klimatyzacja, wentylacja i ogrzewnictwo były
od początku istnienia firmy INEKO głównymi
obszarami jej działalności. W ciągu ostatnich
24 lat zrealizowaliśmy ponad 1100 projektów
w
tej
dziedzinie.
W
wyniku
tego
zgromadziliśmy potęŜną bazę doświadczeń w
zakresie dostępnych na rynku materiałów
oraz technologii. Nasza wieloletnia aktywność
w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i
ogrzewnictwa
zaowocowała
równieŜ
współpracą ze znanymi firmami m.in.:
Buderus, Viessmann, Vaillant, Rettig, Herz,
Rehau, Kisan, Starpipe, ABB, Vitroservice
Klima.
Nasze usługi skierowane są do róŜnych
odbiorców (np. domki jednorodzinne, bloki
mieszkaniowe, hale przemysłowe, szkoły,
supermarkety). W naszej ofercie znajdziecie
Państwo kompletne i kompleksowe rozwiązania technologiczne o róŜnym stopniu
zautomatyzowania,
dopasowane
do
indywidualnych potrzeb inwestora.
Zaprojektujemy oraz wykonamy dla Państwa:
• systemy klimatyzacyjne
• kotłownie gazowe, olejowe (na olej opałowy
oraz olej półcięŜki)
• rozwiązania
dla
gospodarki
cieplnej
obiektów przemysłowych
• systemy ogrzewania duŜych obiektów (np.
hale przemysłowe, hale chowu drobiu)
• alternatywne źródła energii (kotłownie na
biomasę np. na słomę, drewno)
• systemy ogrzewania powietrzem
• klasyczne systemy ogrzewania
• ogrzewanie podłogowe
• i wiele innych ...

Firma INEKO to Państwa kompetentny
partner w dziedzinie instalacji:
• centralnego ogrzewania
• ciepłej i zimnej wody
• kanalizacji deszczowej i sanitarnej
• instalacji gazowej
• instalacji przeciwpoŜarowej
Oferujemy
kompleksową
usługę
doradzamy, projektujemy, nadzorujemy oraz
serwisujemy wykonane przez nas instalacje.
W naszych projektach stosujemy najnowsze
rozwiązania oraz materiały, gwarantując
niezawodność ich działania. Zaprojektowane
przez nas instalacje wykonują pod naszym
nadzorem zaufane i od dawna z nami
współpracujące firmy podwykonawcze.

Uzdatnianie wody
Woda pitna o niedostatecznych parametrach
uŜytkowych jest problemem wielu polskich
gmin. INEKO oferuje Państwu pakiet usług,
od projektowania, aŜ po nadzór inwestycji i
serwis eksploatacji stacji uzdatniania oraz
ujęć wody pitnej. Proponowane przez nas
rozwiązania są ściśle dopasowane do potrzeb
naszych klientów, co w znacznym stopniu
ogranicza
nakłady
inwestycyjne
oraz
eksploatacyjne.

Instalacje wewnętrzne
Komfort oraz bezpieczeństwo w Państwa
domu lub miejscu pracy niejednokrotnie
zaleŜy od jakości i niezawodności działania
instalacji wewnętrznych.

Stacja uzdatniania wody w Targowisku Dolnym
zaprojektowana i wykonana przez INEKO.
Inwestycja została sfinansowana z funduszy Unii
Europejskiej

Oczyszczanie ścieków
Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych
jest waŜnym elementem ochrony środowiska.
Wskaźniki zanieczyszczeń w wodach
polskich rzek i jezior często przekraczają
dopuszczalne normy określone prawem
unijnym. W większości takich przypadków
kluczowym działaniem jest budowa lub
modernizacja oczyszczalni ścieków.
Firma INEKO projektuje oczyszczalnie
ścieków działające w technologii osadu
czynnego.
PodąŜając
za
trendami
obowiązującymi w krajach zachodnich
specjalizujemy
się
w
projektowaniu
oczyszczalni typu SBR (Sequencing Batch
Reactor).
Zastosowanie
w
naszych
projektach,
zaawansowanej
techniki
kontrolno-pomiarowej pozwala na uzyskanie
wysokiej efektywności procesu oczyszczania
przy
równocześnie
niskich
nakładach
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nasze
oczyszczalnie projektujemy w oparciu o
technologię szwedzkiej firmy FLYTH.

Sieci
Firma INEKO zaprojektowała na przestrzeni
ponad 24-ech lat działalności setki odcinków
sieci
kanalizacyjnej,
wodociągowej,
gazociągowej i cieplnej oraz ich przyłączy.
Wykonanie kaŜdego projektu poprzedza
szczegółowa
analiza
ekonomiczna
i
technologiczna dla danej lokalizacji.
Wodociągi, ciepłociągi i gazociągi
W
naszych
projektach
duŜą
wagę
przykładamy
do
zaproponowania
kompleksowych
oraz
przyszłościowych
rozwiązań dla zaopatrzenia w wodę, gaz i
ciepło.
Dysponujemy
równieŜ
duŜym
doświadczeniem w zakresie modernizacji
istniejących, często przestarzałych urządzeń
lub kolektorów.

Ciepłociągi

Kanalizacja
Bazując
na
dostępnych
na
rynku
technologiach tworzymy optymalne dla
potrzeb naszych klientów rozwiązania
kanalizacji ciśnieniowej oraz podciśnieniowej.
Przy projektowaniu kolektorów oraz urządzeń
tj. np. pompowni, separatorów, osadników itd.
kładziemy duŜy nacisk na niezawodność oraz
bezobsługowość zaproponowanych systemów. Szczelność i prawidłowe działanie
kanalizacji
niosą
za
sobą
znaczne
oszczędności
w
eksploatacji
sieci
kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Energia odnawialna
Energia odnawialna to od dawna obszar
działalności firmy INEKO. Oferujemy Państwu
szeroki pakiet usług w tej dziedzinie od
budowy obiektów takich jak kotłownie na
biomasę aŜ po biogazownie rolnicze.
Korzystając z naszych doświadczeń i wiedzy
szybko staniecie się Państwo profesjonalnymi
producentami bioenergii.
Biogazownie rolnicze
Idąc z duchem czasu INEKO rozszerzyła
swoją paletę usług o projektowanie oraz
budowę
nowoczesnych
biogazowni
rolniczych.
Usługę
tę
oferujemy
we
współpracy z niemiecką firmą EnerCess
GmbH. Budowane przez nas nowoczesne
biogazownie rolnicze charakteryzują się:
• wysokim stopniem zautomatyzowania
wszystkich procesów  niezawodność i
bezproblemowość obsługi,

• zastosowaniem najnowszej techniki kontrolno
pomiarowej  wysoka stabilność procesu
nawet przy duŜych obciąŜeniach komory
fermentacyjnej
• zastosowaniem zdalnego sterowania oraz
nadzoru pracy biogazowni,
• zastosowaniem systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych usterkach 
informacje są natychmiast przesyłane np.
emailem lub SMSem tak aby operator mógł w
porę zareagować
• zastosowaniem systemu zapisywania, archiwizowania oraz analizy danych pomiarowych
i eksploatacyjnych  zwiększenie stopnia
zrozumienia zachodzących procesów.

Biogazownia Lelbach (Niemcy) wybudowana przez
firmę EnerCess GmbH

Firmy INEKO i EnerCess GmbH oferują
Państwu kompletny pakiet usług w dziedzinie
produkcji energii z biogazu. Zapoznajcie się
Państwo z naszymi pozostałymi materiałami
reklamowymi.
Kotłownie na biomasę

Kotłownia na biomasę

Firma INEKO zaprojektowała i wykonała
szereg inwestycji kotłowni na biomasę o
mocy od 50 do 600 kW (słoma, drewno).
Szczególnie zainteresowanie tym rodzajem
wytwarzania
energii
obserwujemy
w
obszarach wiejskich z uwagi na dostępność
biomasy jak i sprzętu do jej transportu i
przygotowania. Nasi klienci szczególnie
cenią sobie nasze doświadczenia.
Z
oczywistych
powodów
wszystkie
zagadnienia dotyczące oferty firmy INEKO
nie mogły tu zostać wspomniane. W razie
wątpliwości lub konkretnych problemów
zapraszamy do nas na rozmowę. Na pewno
znajdziemy dla Państwa czas. MoŜecie się
równieŜ Państwo kontaktować z nami pocztą
elektroniczną lub telefonicznie. Na naszej
stronie internetowej znajdziecie Państwo
równieŜ wiele ciekawych i przydatnych
informacji.
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Serdecznie
zapraszamy!

