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BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

World Acoustic Group SA to dynamicznie rozwijająca się firma inżynieryjno – budowlana, oferująca głównie produkty
i usługi z zakresu ochrony akustycznej środowiska.
Celem WAG SA jest kompleksowa obsługa klientów w zakresie inwestycji związanych z budową ekranów akustycznych
oraz innych zabezpieczeń ekologicznych.
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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.

WAG S.A.
WORLD ACOUSTIC GROUP

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

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.
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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 budownictwa wraz z instytucjami badawczymi.
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Nasze ekrany akustyczne wykorzystywane są przy drogach, liniach kolejowych, obiektach mostowych oraz w otoczeniu
zakładów przemysłowych czy osiedli mieszkaniowych.
Uznanie znalazły także w obrębie szkół, przedszkoli, dużych centrów handlowych oraz stacji benzynowych czy myjni
samoobsługowych.
Najszerszy na rynku asortyment stosowanych przez nas ekranów akustycznych opieramy na współpracy z wiodącym
producentem na rynku Royal Europa Sp. z o. o. oraz na własnych rozwiązaniach i patentach konstrukcyjno –
technologicznych.
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Rozwinięcie ekranu

Wizualizacja projektu paneli akustycznych

PROJEKTOWANIE - kompleksowa obsługa projektowa w zakresie:

projektowania ekranów akustycznych drogowych, kolejowych, przemysłowych osłon dźwiękochłonnych

i dźwiękoizolacyjnych; ogrodzeń dla nietoperzy
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wykonania planów zagospodarowania terenu;

wykonania dokumentacji geotechnicznej gruntu;

sporządzenia kompleksowego kosztorysu inwestycji;

wizualizacji projektu z wykorzystaniem zdjęć krajobrazu;

przeprowadzania środowiskowych badań hałasu przed- i porealizacyjnych.

Mapa akustyczna
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Montaż wypełnień

Wykonanie pali

Montaż słupa

Montaż podwaliny

SERWIS - kompleksowa obsługa kontrahentów w zakresie:

wykonania pali fundamentowych lub innych elementów posadowienia

montażu konstrukcji wsporczej - słupy stalowe, rygle, itp.

montażu podwalin żelbetonowych

montażu wypełnień ekranów

opieki posprzedażowej; m.in. serwis & anty-graffiti system (AGS), naprawa uszkodzonych części ekranów
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