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Den eksklusive representanten
for Madex Sp. z o.o. på det
skandinaviske markedet.

The exclusive representative
of Madex Sp. z o.o. on the
Scandinavian markets.

Økologiske energiprosjekter

Ecological energy projects

Selskapets mål

Company mission

Selskapets mål er å bidra vesentlig til den
globale utviklingen av fornybare energikilder,
særlig vannkraft. Vi oppnår dette ved å følge
våre fire grunnleggende regler, som er:
miljøvern, arbeidsetikk, høy grad av innovasjon
og fortreffelighet av ytelse.

The company’s mission is to contribute
significantly to the global development of
renewable energy sources, in particular
hydropower projects. We achieve that by
following our four fundamental rules, which are:
caring for the environment, work ethic, high level
of innovation and excellence of performance.

Dere er invitert til å bli med oss i vårt arbeid
for bedre miljø!

Please feel invited to join us in our efforts for
better environment!

 +47 46 237 076 / +48 669 128 031

 www.btdservices.pl

 biuro@btdservices.pl
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TILBUD

COMPANY OFFERS

-

Prosjektering av vannkraftverk

-

Hydropower plants designs

-

Prosjektering av stålkonstruksjon

-

Steel structures designs

-

Prosjektering av ekstra utstyr
for vannkraftverk

-

Auxiliarities for hydropower plants

-

Prototyping av nye enheter

-

Equipment prototyping

-

Anskaffelse av nødvendige avtaler
og tillatelser

-

Obtaining required permits

TJENESTER

COMPANY OFFERS

-

Garanti og post-garanti tjenester

-

Warranty and post-warranty services

-

Inspeksjoner - Igangsetting
av kraftverk

-

Inspections

-

Visualiseringer og fjernkontroll
av industriprosesser

-

Powerplant commisioning

-

-

Teknisk rådgivning

Visualizations and remote control
of industrial processes

-

Technical advice

 +47 46 237 076 / +48 669 128 031

 www.btdservices.pl

 biuro@btdservices.pl
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GITTERRENSERE

GRATING CLEANERS

Mobil gitterrenser

Mobile automatic

BRĄSWAŁD vannkraftverk
Dybden på rengjøring 10m [2013]

Grating cleaner
Hydropower plant BRĄSWAŁD [2013]
Cleaning depth of 10 meters

Stasjonær teleskopisk
gitterrenser

Stationary automatic

Siste projekter

OŁAWA vannkreftverk [2013]

 +47 46 237 076 / +48 669 128 031

Our projects

Grating cleaner
Hydropower plant OŁAWA II [2013]

 www.btdservices.pl

 biuro@btdservices.pl

Fem stasjonære teleskopiske
gitterrensere

Mobile automatic

Hronska Dybrava
SLOVAKIA [2012]

5 grating cleaner
Hronska Dybrava
SLOVAKIA [2012]

Mobil gitterrenser

Mobile automatic

JAZ KRZYWANIEC
Lengde av broen 100m [2012]

Grating cleaner
JAZ KRZYWANIEC [2012]
Length of the cleared bridge: 100 metres
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