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World Acoustic Group SA to dynamicznie rozwijająca się firma inżynieryjno - budowlana, oferująca głównie produkty i usługi z zakresu ochrony
akustycznej środowiska.
Głównym udziałowcem firmy WAG SA jest jeden z największych producentów elementów ekstrudowanych w Europie firma Royal Europa Sp z o.o.
Wieloletnia współpraca między firmami pozwoliła na stworzenie potencjału kadrowego i finansowego, zorientowanego na efektywne działania
rynkowe.
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WAG SA oferuje produkty i usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska. Oferujemy: nadzory inwestorskie, projektowanie, dostawy materiałów, wykonawstwo.
Naszym atutem jest doświadczony zespół inżynierów nastawiony na rzetelną współpracę z inwestorem.
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WAG SA oferuje kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych – począwszy od badań akustycznych poprzez projektowanie, montaż
i usługi serwisowe. Indywidualne podejście do każdego projektu gwarantuje najbardziej skuteczny dobór rozwiązań w walce z hałasem.
WAG SA to dynamiczne dążenie do osiągnięcia maksymalnego rozwoju firmy oraz poszukiwanie nowych płaszczyzn działalności.
Sektory działalności WAG SA to także współpraca w zakresie:

budowy elementów infrastruktury dla firm poszukujących złoża gazu łupkowego,

montaży elementów konstrukcyjnych dla firm branży energetycznej,

poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa wraz z instytucjami badawczymi.

WAG S.A.
WORLD ACOUSTIC GROUP

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

WAG SA to kompleksowe realizacje tymczasowych placów pod wiertnie, związane z poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej,
połączone z rekultywacją terenu.
Polska może liczyć na około 1 bln m3 gazu ziemnego. Według prognoz Amerykańskiej Agencji ds. Energii (EIA) możemy liczyć nawet na 5,3 bln m3,
które może nam wystarczyć na około 70 lat krajowego popytu.
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WAG SA to zabezpieczenie każdego z etapów prowadzonych prac
budowlanych:

bezpieczeństwo pracowników - minimalizujemy zaangażowanie
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zasobów ludzkich w miejscach szczególnego zagrożenia
wykorzystując nowoczesne technologie i urządzenia.

ograniczenie zagrożeń dla lokalnej społeczności - przeprowadzamy
badania akustyczne sprawdzające poziom hałasu powstającego
podczas prac, organizujemy ruch na drogach publicznych
przyległych do terenu budowy,

zminimalizowanie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska
naturalnego: korzystamy z transportu o zmniejszonym

zapotrzebowaniu na energię, zabezpieczamy przed
skażeniem nawierzchnię; korzystamy ze światowych
standardów eliminowania zagrożeń podczas tankowania i
naprawy sprzętu;

no environment impact - po zakończeniu prac wiertniczych
przez inwestora przywracamy miejsce prowadzenia
inwestycji do staniu pierwotnego - rekultywacja terenu.
Każdy kolejny etap inwestycji inżynierowie WAG SA poprzedzają
ponownymi badaniami wpływu na środowisko naturalne,
a wyniki badań uwzględniane są przy wdrażaniu kolejnych
kroków.
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Brodnica - plac o wymiarach wewnętrznych 95 x 105/125 m. i powierzchni łącznie z obwałowaniami 14 575 m2.

Teren wiertni wraz z drogą dojazdową szerokości 10 m. i długości 273 m. został wzmocniony kruszywem łamanym 0-63 w ilości 8 200 ton oraz gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie
w ilości 18 000 ton. Ogólny bilans robót ziemnych 24000m3. Powierzchnia placu dodatkowo wzmocniona płytami kompozytowymi w ilości 4 475 m2. Czas wykonania robót 6 tygodni.

Wykwalifikowana kadra pracowników WAG SA specjalizuje się w prowadzeniu robót ziemnych, montażowych i instalacyjnych, obsługi transportu
kruszyw oraz komunikacji na placu budowy.
Na terenie placu budowy WAG SA zapewnia własne laboratorium geotechniczne oraz własną obsługę geodezyjną, dzięki którym zapewniony
jest ciągły nadzór nad jakością przeprowadzanych prac.
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Ziomaki - plac o wymiarach wewnętrznych 105 x 105 m. i powierzchni łącznie z obwałowaniami 12 170 m2.

Teren wiertni wraz z drogą dojazdową szerokości 10 m. i długości 125 m. został wzmocniony kruszywem łamanym 0-31,5 w ilości 9 500 ton oraz pospółką stabilizowaną mechanicznie w ilości 17 300 ton.
Ogólny bilans robót ziemnych 21500 m3. Powierzchnia placu dodatkowo wzmocniona płytami kompozytowymi w ilości 4 475 m2. Czas wykonania robót w okresie jesienno-zimowym 5 tygodni.
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