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Hydro-Vacuum S.A. Z siedzibą w Grudziądzu niniejszym poświadcza, że w naszym zakładzie
w 2009 r. został zrealizowany projekt pod nazwą "Zainstalowanie zintegrowanej linii automatycznego
odlewania wraz z urządzeniami towarzyszącymi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4.

W ramach tego projektu zostały wykonane następujące zadania:
wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę
wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbędnych do montażu linii
zainstalowanie i montaż automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej firmy
LORAMENDI
zainstalowanie i montaż pieca zalewczego firmy FOMET
dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do wybijania odlewów oraz transportu odlewów
wraz
z obudową dźwiękochłonną
dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń transportu masy świeżej
dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji odpylania Stacji Przerobu.Mas i linii
formierskich
dostawa i uruchomienie kompletnego systemu sterowania Stacji Przerobu Mas Formierskich

W czasie realizacji tego projektu wszelkimi pracami z ramienia firmy .Bi'Iech", która była
generalnym wykonawcą projektu, kierowali panowie Marek Matyl i Andrzej Wąsek. Sposób
kierowania przez nich pracami począwszy od wykonania projektów wraz ze wszelkimi uzgodnieniami,
poprzez kompletacje dostaw, montaż mechaniczny i elektryczny aż po uruchomienie całości był wręcz
wzorcowy.

Organizacja oraz koordynacja prac przebiegała bez zarzutu z zachowaniem obowiązujących norm
i przepisów. W efekcie ich wielkiego zaangażowania powstał obiekt technicznie nienaganny
w założonym terminie.

Przy realizacji projektu panowie Marek Matyl i Andrzej Wąsek wykazali się wysokim poziomem
wiedzy technicznej, doświadczeniem, zdolnościami organizatorskimi, zaangażowaniem oraz
inicjatywą. To wszystko sprawia, iż naszym zdaniem Panowie Ci są osobami godnymi zaufania,
przygotowanymi do kierowania pracami przy realizacji poważnych tematów o znacznej wartości.
Dlatego też gorąco polecamy ich potencjalnym inwestorom. Jesteśmy przekonani, że kierowana przez
nich firma, spełni wszelkie oczekiwania odnośnie wykonania inwestycji o wysokim poziomie
technicznym, w sposób sprawny i terminowy.
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Produkujemy
Pompy głębinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysające, przepompownie i tłocznie, ścieków, systemy do podnoszenia ciśnienia,
pompy pionowe, pompy odśrodkowe, pompy próżniowe i dmuchawy, pompy przemysłowe,
urządzenia zabezpieczająco-sterujące pracą pomp i układów pompowych.
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