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OFERTA FIRMY RAMID Sp. jawna

• Usuwanie i likwidacja skutków po

• Usuwanie i likwidacja awarii ekologicznych

• Rekultywacja gruntu metodami ex situ i in situ 

• Likwidacja rozlewisk substancji niebezpiecznych 

• Sprzedaż awaryjna 

• Czyszczenie po pożarach i odbudowa zniszcze

• Rewitalizacja obiektów przemysłowych i restytucja mienia po po

• Usługi "Pogotowie Ekologiczne" 24 h

• Utylizacja odpadów niebezpi

• Sprzedaż i ekspresowa dostawa 

• Neutralizacja skażeń na lądzie i wodzie 

• Realizacja prac przy użyciu ci

• Demontaż i usuwanie azbestu

• Oceny i ekspertyzy techniczne budynków dotkni

• Awaryjne wyburzenia budynków

• Likwidacja stacji paliw, utylizacja zbiorników;

• Demontaż stref produkcyjnych w zakładach przemysłowych

• Likwidacja pól energetycznych 

• Likwidacja i inwentaryzacja PCB polichlorowa

• Likwidacja mogilników  

• Likwidacja strzelnic  

• Raporty i oceny oddziaływania na 

• Ozonowanie pomieszczeń  
• Czyszczenie suchym lodem

• Osuszanie i odgrzybianie ścian 

 
Kontakt:  telefon: (22)3983065

 

• Audity techniczne budynków

• Audyty środowiskowe 

• Oceny oddziaływania na Środowisko

• Programy gospodarki odpadami dla gmin i powiatów

 
Więcej informacji na stronie 
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OFERTA FIRMY RAMID Sp. jawna 
 
 

Usuwanie i likwidacja skutków pożarów 

Usuwanie i likwidacja awarii ekologicznych 

Rekultywacja gruntu metodami ex situ i in situ  

Likwidacja rozlewisk substancji niebezpiecznych  

arach i odbudowa zniszczeń  
Rewitalizacja obiektów przemysłowych i restytucja mienia po pożarach, zalaniach

Usługi "Pogotowie Ekologiczne" 24 h 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych 

 i ekspresowa dostawa środków do likwidacji wycieków ropopochodnych 

 na lądzie i wodzie  

życiu ciężkiego sprzętu (gwarantujemy dojazd w ciągu 24 h)

 i usuwanie azbestu 

chniczne budynków dotkniętych pożarem i powodzią
Awaryjne wyburzenia budynków 

Likwidacja stacji paliw, utylizacja zbiorników; 

 stref produkcyjnych w zakładach przemysłowych 

Likwidacja pól energetycznych  

Likwidacja i inwentaryzacja PCB polichlorowane bifinyle 

Raporty i oceny oddziaływania na Środowisko  

 

Czyszczenie suchym lodem 

Osuszanie i odgrzybianie ścian  

(22)3983065, e-mail: ramid@ramid.pl 

Audity techniczne budynków 

Środowisko  

Programy gospodarki odpadami dla gmin i powiatów 

Więcej informacji na stronie http://programy-usuwania-azbestu.pl
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arach, zalaniach 

rodków do likwidacji wycieków ropopochodnych  

tu (gwarantujemy dojazd w ciągu 24 h) 

arem i powodzią 

azbestu.pl  


