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KRUSZENIE I RECYKLING 

Wykonujemy usługi kompleksowych rozbiórek mechanicznych przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

Oferujemy rozbiórki: 

▪ Obiektów kubaturowych (wszelkiego rodzaju budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz 

usługowych) 

▪ Obiektów inżynieryjnych kolejowych oraz drogowych (wiadukty, mosty, estakady, kładki, przepusty, 

tuneli) 

 

 

ROZBIÓRKI MECHANICZNE 

ROZBIÓRKI RĘCZNE 

ROBOTY ZIEMNE 

CIĘCIE I WIERCENIE 

Rozbiórki ręczne mają zastosowanie głównie przy częściowych demontażach w czynnych zakładach 

przemysłowych, obiektach zabytkowych oraz budynkach usytuowanych w gęstej zabudowie, gdzie nie jest 

możliwe bezpieczne przeprowadzenie rozbiórki mechanicznej. W zakresie tych prac realizujemy m.in.: 

▪ Rozbiórki murów ceglanych w zabytkowych kamienicach 

▪ Usuwanie stropów drewnianych, ceglanych, żelbetowych 

▪ Skuwanie tynków, zrywanie okładzin posadzki 

▪ Rozbiórka pomieszczeń w czynnych zakładach przemysłowych 

Wykonujemy usługi kompleksowych robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego pod wszelkiego 

rodzaju inwestycje. W ofercie robót ziemnych znajduje się: 

▪ Wykopy  związane ze wznoszeniem budynków (szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne pod ławy i stopy 

fundamentowe, podstropowe, prowadzone w obudowie ścianki szczelnej, berlinki itp.) 

▪ Wymiana gruntu 

▪ Profilowanie nasypów i wyrównanie skarp 

▪ Niwelacja i rekultywacja terenu 

▪ Remediacja 

Ręczna rozbiórka często jest połączona z cięciem diamentowym, głównymi zaletami jest bez udarowe udzielenie 

wspólnej konstrukcji danego obiektu. W zakres prac wchodzą: 

▪ Wycinanie otworów technologicznych w przegrodach żelbetowych 

▪ Cięcie ustrojów nośnych wiaduktów, mostów 

▪ Cięcie gazami stalowych konstrukcji mostowych, masztów antenowych, kominów 

W trosce o środowisko naturalne, oferujemy recykling kruszyw i materiałów porozbiórkowych. Przekruszony 

materiał sprzedajemy. W ramach usługi oferujemy: 

▪ Kruszenie gruzu betonowego 

▪ Kruszenie gruzu ceglanego 

ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG: 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. 

TOMA TOMASZ KOMOROWSKI 

Rabiany 16, 07-120 Korytnica 

NIP: 824 167 56 08 REGON 14 28 17 159 

 

Właściciel firmy:   + 48 694 452 281 

Kierownik Robót:   + 48 508 320 920 

Dział ofertowania:  + 48 791 95 531 

E-mail:    biuro@toma.waw.pl 

Posiadamy 10 letnie doświadczenie w branży rozbiórkowej. Nasze usługi 

wykonujemy w sposób profesjonalny i rzetelny z pełną dbałością  

o wszystkie szczegóły. Stawiamy na ciągły rozwój nieustannie poszerzając 

zakres naszych usług w dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia 

oczekiwań naszych Klientów. 


