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BUSINESS CENTRES

ASbud od 1994 roku zajmuje się zaopatrzeniem ﬁrm drogowych
i budowlanych w maszyny, sprzęt i najnowsze technologie w zakresie
prowadzonych robót. Jest przedstawicielem producentów maszyn
najwyższej światowej klasy jak: AMMANN, TEREX, INTRAME,
ELBA, SUMITOMO, POWER CURBERS, SCHAEFER TECHNIC
oraz HYDREMA. Firma prowadzi sprzedaż części zamiennych oraz
usługi serwisowe i wyceny ubezpieczeniowe. Świadczy usługi
na najwyższym poziomie w Polsce, a także poza granicami kraju.
Since 1994 ASbud has been engaged in providing road and
construction companies with machines, equipment and the latest
technologies in the scope of the conducted works. It is a representative
of producers of the world’s top-quality machines, such as AMMANN,
TEREX, INTRAME, ELBA, SUMITOMO, POWER CURBERS,
SCHAEFER TECHNIC and HYDREMA. e company provides the
customers with spare parts, technical support service, as well as the
insurance repair quotations. Asbud oﬀers also top quality service in
Poland and abroad.

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.
41-506 Chorzów, ul. 16 Lipca 12
tel. +48 32 787 43 00, fax +48 32 787 43 01
e-mail: sekretariat@energomontazchorzow.pl
www.energomontazchorzow.pl

Spółka specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie, modernizacji, montażach, remontach i diagnostyce elementów urządzeń
energetycznych, rurociągów i instalacji w zakładach górniczych,
aparatury kontrolno-pomiarowej, zbiorników ciśnieniowych oraz
elementów wentylatorów i pomp. Zakres działania Spółki obejmuje
również: produkcję i montaż elementów ciśnieniowych i konstrukcji
stalowych oraz wykonawstwo izolacji cieplnych urządzeń
energetycznych.
e company specializes in the design, execution, modernization,
installations, renovations and diagnostics of elements of power
engineering machinery, pipelines and installations in mining facilities,
control and measurement instruments, pressure vessels and elements of
ventilators and pumps. e scope of the Company’s activities comprises
also the production and installation of pressure elements and steel
structures, as well as the execution of the thermal insulation of power
engineering machinery.
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