
Dajemy nowe życie 
zanieczyszczonym 
terenom
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USŁUGI DLA TERENÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

Oczyszczanie zbiorników 
wodnych, neutralizacja ścieków 
i osadów na eksploatowanych 

terenach przemysłowych

Grunt jest zasobem, który powinien być 
chroniony

Nasze usługi pozwalają ponownie wykorzystać 
tereny poprzemysłowe, położone na skraju 
obszarów miejskich, umożliwiając tym samym 
ochronę środowiska terenów poza obszarami 
miejskimi i wiejskich. Zachowując równowagę 
pomiędzy przestrzeniami miejską, podmiejską 
i wiejską, przyczyniamy się do ochrony 
środowiska lokalnego.

REMEA PL - brochure_185x245_PL.indd   2 02/01/2018   15:06:08



podstawowe 
działania

3

Razem usuwamy 
zanieczyszczenia, aby 
zbudować nową przyszłość

Oferujemy rozwiązania umożliwiające remediację 
eksploatowanych terenów i zarządzenie procesem 
przesiąkania zanieczyszczeń, dzięki czemu można realizować 
projekty budowlane na czystym i bezpiecznym podłożu. 

Od ponad 15 lat REMEA (dawniej  
Sol Environment) pracuje dla dobra 
swoich klientów i środowiska dając nowe 
perspektywy zanieczyszczonym terenom. 

PRACE  
REMEDIACYJNE 

USŁUGI NA PLACACH 
BUDÓW

Oczyszczanie ścieków  
i optymalizacja 

zagospodarowania urobku

Remediacja gruntu i wód gruntowych 
zarówno w miejscu wykonywanych 
prac (in situ), jak i poza nim (ex situ)

Jako były oddział Soletanche Bachy, eksperta w dziedzinie gruntów, a obecnie 
oddział Menard, REMEA stosuje innowacyjne metody zabezpieczania środowiska 
on site lub bez konieczności prowadzenia wykopu. 
Metody on site ograniczają konieczność wywozu zanieczyszczonego gruntu, 
co może być kosztowne zarówno z finansowego punktu widzenia jak i kosztów 
środowiskowych. 
Ponieważ jesteśmy częścią francuskiej grupy budowlanej VINCI, nasi klienci 
mogą korzystać ze zintegrowanego podejścia do ich problemów oraz z metod 
działania, od rozbiórki po dostarczenie oczyszczonych placów budowy i platform 
roboczych, gotowych do dalszych prac konstrukcyjnych. 
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• Wysoce zaawansowane rozwiązania 
techniczne

• Szerokie spektrum metod oczyszczania 
gruntów i wód in situ i bez wykopu

• Specjalne techniki: mieszania gruntu, 
iniekcji, przepuszczalnych barier 
reaktywnych (Permeable Reactive Barriers) 

• Głęboko zakorzeniona kultura 
bezpieczeństwa pracy 

• Sprawdzona niezawodność działania

PRACE 
REMEDIACYJNE 

NASZE 
ATUTY
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Oczyszczanie terenów przemysłowych jest 
ogromnym wyzwaniem zarówno dla poprzedniego 
użytkownika terenu, jak i dla przyszłego, zwłaszcza 
w zakresie kosztów przeprowadzenia działań 
naprawczych, jak i harmonogramu realizacji 
projektu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług 
remediacyjnych, możemy zaprojektować i wdrożyć 
rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb  
i nakładów klienta. 
W laboratorium testujemy i skalujemy 
zaproponowane rozwiązania, zmniejszając tym 
samym niepewność technicznych aspektów 
projektowych. 
Oferujemy kompleksowe rozwiązania: rozbiórki, 
rekultywacje, neutralizację substancji powodujących 
ryzyko oraz poprawę parametrów geotechnicznych 
tak, aby dostarczyć platformy gotowe do pracy,  
jako część globalnej realizacji działań remediacyjnych 
i rewitalizacyjnych. 

  Gleby 

• Odpowietrzanie, bioodpowietrzanie 
• Uzdatnianie biologiczne on site  

(biostymulacja, bioaugmentacja) 
• Mechaniczne wydobycie substancji lotnych  

on site lub in situ (proces MAVENSOL) 
• Immobilizacja – uzdatnianie poprzez chemiczne 

unieruchomienie związków chemicznych
• Utlenianie i redukcja in situ
• Iniekcje poprzez tuby à manchette  

(rurka mankietowa) (proces SOLGROUT) 
• Mieszanie gruntu (proces SOLMIX) 
• Ekstrakcja wspomagana termicznie,  

stymulowana kontrola porowatości
• Wymiana gruntu z użyciem świdra zamiast 

tradycyjnego wykopu
• Zmniejszenie objętości metodą przesiewania
• Płukanie gruntu
• Wydobywanie i wywóz urobku (odpadu 

niebezpiecznego) poza plac budowy  
(metoda ex situ)

• Zabezpieczanie odpadów na placu budowy 
(metoda on site)

NASZE METODY

  Wody gruntowe 

• Odpompowanie zanieczyszczeń  
z ich jednoczesnym oczyszczeniem 
na powierzchni (Pump and Treat) 

• Wzbudzanie zanieczyszczeń 
powietrzem (Sparging) 

• Sczerpywanie w wykopach 
(Skimming) i odwiertach (Oil Deep 
Skimming)

• Utlenianie in situ
• Redukcja in situ
• Pionowy system przechowywania 

odpadów on site
• Odwadnianie wykopów
• Bariery hydrauliczne
• Przepuszczalne bariery reaktywne 

(Permeable Reactive Barriers)
• Bramy filtrujące (Funnel and Gate)
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NASZE USŁUGI I TECHNIKI

   Wody zanieczyszczone zawiesinami drobnych frakcji 
gruntu 

• Dostarczanie na miejsce odpowiednich rozmiarów 
przenośnych oczyszczalni ścieków, dostosowanych  
do przepisów prawa miejscowego i krajowego

• Ciągła kontrola zgodności z aktualnie obowiązującymi 
przepisami

   Zanieczyszczone gleby i grunty

• Wsparcie techniczne w analizie gleb na placach budów
• Projekty budowlane wykonywania głębokich wykopów
• Optymalizacja systemów oczyszczania odpadów mogąca 

przynieść duże oszczędności
• Nadzór nad systemem oczyszczania odpadów, włącznie 

z systemem śledzenia ruchu pojazdów i pochodzenia 
odpadów

• Kompleksowe usługi w zakresie wykonywania wykopów  
i usuwania zanieczyszczonych gruntów

    Osad

• Oczyszczanie osadów oraz rozwój systemów do osuszania/
odwadniania lub usuwania i utylizacji osadów

   Emisja odorów i pyłów 

• System kontroli środowiskowej wdrożony przy użyciu 
technologii cyfrowej lub wskaźników ilościowych

• Ograniczenie oddziaływania: zarządzanie jakością powietra, 
środki maskujące, rozpylacze, namioty z funkcją zarządzania 
parametrami klimatycznymi, rozpylanie środków 
neutralizujących, etc. 

Przy coraz bardziej zaludnionym środowisku 
miejskim, firmy budowlane mają regularnie do 
czynienia z zanieczyszczeniami gleby i wód 
gruntowych, które w samej fazie budowy mogą 
mieć wpływ na: 
• Wypompowane wody z odwodnienia
• Glebę i grunt z wykopów
• Właściwości płuczki w trakcie wykonywania 

ścian szczelinowych
• Środowisko lokalne pod względem emisji 

odorów i pyłów

Udostępniamy Państwu naszą specjalistyczną 
wiedzę, abyśmy – dobierając najlepsze 
rozwiązania – zaradzili powyższym problemom. 
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USŁUGI NA 
PLACACH 
BUDÓW

• Rozwiązania inżynieryjne nastawione  
na osiąganie rezultatów

• Modułowy system przenośnych 
jednostek z przeznaczeniem do 
wykorzystania na placach budów

• Zintegrowane systemy monitoringu, 
zapewniające niezawodność działania

NASZE 
ATUTY
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Działalność przemysłowa może generować lokalne 
powstawanie dużych ilości ścieków i osadów, które 
muszą zostać poddane procesowi oczyszczania  
i usunięte.
Ułatwiamy przebieg procesów przemysłowych poprzez:
• Czyszczenie zbiorników i stawów osadowych
• Oczyszczanie ścieków
• Odwadnianie ścieków w systemie ciągłym
• Wstępne oczyszczanie osadów lub odpadów on site

Spełniamy wszelkie niezbędne standardy 
bezpieczeństwa i jakości: LNE Polluted Sites and Soils, 
MASE, OHSAS 18001 i możemy polegać na zespole 
inżynierów oraz kierowników projektów doskonale 
rozumiejących procedury rządzące niebezpiecznymi 
terenami przemysłowymi. 

• Multispektralne podejście
• Możliwości inżynieryjne i projektowe
• We własnym zakresie zapewniamy pogłębianie, 

odwadnianie oraz sprzęt do obróbki/
uzdatniania fizyko-chemicznego wody

• Włączenie zaleceń szeroko pojętego BHP już  
w fazie projektowej

NASZE 
ATUTY
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USŁUGI NA 
TERENACH 
PRZEMYSŁOWYCH

NASZE METODY 

• Hydrauliczne lub mechaniczne usuwanie osadów
• Całkowite i kompleksowe oczyszczanie stawów osadowych 
• Odwadnianie przy użyciu worków filtrujących, prasy 

filtracyjnej lub wirówki
• Wielofazowe odwadnianie od osadu
• Oczyszczanie wody przez filtrowanie, zdejmowanie warstw 

oraz na drodze procesów fizyko-chemicznych i biologicznych 
• Zmiana przeznaczenia lub recykling odwodnionych osadów  

i produktów ubocznych
• Stabilizacja za pomocą środków wiążących (spoiw)
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ZDROWIE, 
BEZPIECZEŃSTWO, 
ŚRODOWISKO

Rozwiązania inżynieryjne 

Nasz wielodyscyplinarny zespół wysoko 
wykwalifikowanych inżynierów i kierowników 
dostarcza specjalistyczną wiedzę w zakresach:
• Analiza problemów
• Opracowywanie najlepszych strategii 

oczyszczania 
• Badania laboratoryjne
• Modele i symulacje cyfrowe
• Wdrażanie zalecanych rozwiązań

Wybór sposobu oczyszczania jest podyktowany 
spodziewanymi wynikami dla każdej metody: 
chemicznej, biologicznej, fizycznej, termicznej. 
Pod uwagę brane są także koszty i związane 
z tym aspekty techniczne i finansowe, oraz 
zagadnienia BHP i ochrony środowiska. 

Zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko

Jako odpowiedzialna firma, w centrum 
naszego zainteresowania stawiamy zdrowie, 
bezpieczeństwo oraz środowisko. 
Naszym celem jest bezwypadkowość,  
tak więc nasza polityka bezpieczeństwa 
opiera się na zaangażowaniu zarówno 
zarządu jak i każdego pracownika,  
w kierunku gruntownych zmian w zakresie 
bezwzględnego przestrzegania BHP  
i ochrony środowiska. 
W trakcie prowadzenia naszych prac 
regularnie monitorujemy poziom 
zanieczyszczeń w powietrzu, sprawdzając 
zgodność ze środkami ochrony indywidualnej 
oraz zbiorowej, aby jak najlepiej chronić 
zdrowie naszych pracowników i okolicznych 
mieszkańców oraz środowisko. 
REMEA posiada certyfikaty ISO 9001,  
ISO 14001 oraz OHSAS 18001.
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Innowacje i program badawczo-rozwojowy 

Inwestujemy w innowacje. W ramach własnych 
badań, lub we współpracy z czołowymi partnerami, 
nasz program badawczo-rozwojowy obejmuje: 
• Ciągłe poszukiwanie nowych procedur 

umożliwiających degradację, neutralizację lub 
wydobycie zanieczyszczeń

• Doskonalenie technik i urządzeń stosowanych 
w celu zwiększenia kontaktu zanieczyszczenia 
z odpowiednio dobranymi reagentami, co jest 
kluczem do sukcesu każdego rodzaju obróbki 
zanieczyszczeń. 

Posiadamy unikalne portfolio własnych ekspertyz  
i patentów. 
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GDZIE DZIAŁAMY 

REMEA posiada międzynarodową sieć biur projektowo-wykonawczych  
i działa także poprzez lokalne oddziały firm Menard oraz Soletanche Bachy.

 REMEA  Menard

Kontakt

 Remea Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
biuro@remea-group.com

www.remea-group.pl
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