BUDOWNICTWO ZABYTKOWE
O firmie AMC

ZRGiW AMC działa od 1982 roku jako firma inżynieryjna
i górnicza w zakresie projektowania, wykonawstwa
i remontów obiektów użyteczności publicznej,
przemysłowych oraz robót specjalistycznych i robót
górniczych.

Kościół Piotra i Pawła w Krakowie
- inwentaryzacja architektoniczna
za pomocą skanowania
laserowego.

Firma nasza specjalizuje się między innymi
w wykonawstwie oraz dostarczaniu rozwiązań, technologii
dla turystycznych obiektów zabytkowych. Obiekty te
niejednokrotnie mają charakter zabytkowy oraz leżą
w obszarach chronionych, parkach narodowych
lub rezerwatach.
W tym zakresie wykonujemy doradztwo, projektowanie
oraz renowację wszelkich obiektów zabytkowych:
4
4
4
4

Rewaloryzacja i remont zabytkowej
Twierdzy Srebrna Góra.

Twierdze i fortyfikacje
Zamki
Zabytkowe budynki i podziemia
Obiekty archeologiczne

Wykonujemy profesjonalne zabezpieczenia
i rewaloryzację obiektów zabytkowych.
Nasza firma prowadziła wykonawstwo również w krajach
Europy Zachodniej, na Islandii oraz w Afryce.

Wybrane realizacje:
– Krzyż na Giewoncie – remont z wykorzystaniem
wyników z pomiarów konstrukcji metodą skanowania
laserowego 3D do inwentaryzacji.
– Rynek Główny w Krakowie - hydroizolacja podziemii
pod płytą główną.
– Kaplica Św. Kingi – inwentaryzacja architektoniczna 		
metodą skanowania laserowego.
– Kościół Piotra i Pawła w Krakowie – inwentaryzacja
architektoniczna podziemii metodą skanowania 		
laserowego 3D.
– Rewaloryzacja Parafii Świętej Trójcy w Będzinie wraz ze
wzmocnieniem fundamentów.
– Muzeum Żup Krakowskich - zabezpieczenie wylotów
przewodów kominowych na Zamku Żupnym w 		
Wieliczce.
– Kopiec Kościuszki – Wykonanie prac izolacyjnych 		
czaszy kopca.
– Kopiec Kościuszki – Wykonanie drenażu podstawy kopca.
– Dom im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie – 		
wzmocnienie fundamentów.
– Srebrna Góra 2007 - 2015 – największy zabytkowy 		
XVIII wieczny zespół forteczny w Europie.
Prace rewaloryzacyjne i udostępniające dla ruchu 		
turystycznego.
– Kopalnia Soli Wieliczka 1988 - 2015 – prace rekonstrukcyjne
i zabezpieczające w Komorach Staszic, Michałowice,
Gołuchowski, Warszawa, Wisła, Maria Teresa i inne. 		
Wszystkie obiekty są objęte ochroną Konserwatora 		
Zabytków.
– Prace rewaloryzacyjne na zamku w Rabsztynie.

Rewaloryzacja wnętrz zabytkowej Twierdzy Srebrna Góra.
Rewaloryzacja kościoła Św. Trójcy w Będzinie.

www.amc.net.pl

BUDOWNICTWO ZABYTKOWE
Wzmocnienie muru Kopca Kościuszki.

Zamek Rabsztyn - udostępnienie
do ruchu turystycznego.

Iniekcja w zabytkowych
piwnicach w Krakowie.

Odwodnienie czaszy Kopca Kościuszki w Krakowie.
Kopalnia Soli w Wieliczce - zabezpieczenie i remont wnętrz.

Remont krzyża na Giewoncie.

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC”
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