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AP construction

Z

przyjemnością

Owszem nie zawsze nam

możemy zako-

wychodziło tak, jak by-

munikować:

śmy sobie tego życzy-

firma AP construc-

li i jak życzyłby sobie

tion ma…. rok. Nie

klient. Jednak z każ-

jest to może szcze-

dym dniem działamy

gólna

lepiej.

rocznica,

godny

(czytaj:

zamówienia)
zweryfikuje.

Żywimy głęboką nadzie-

temu, na tym wła-

ję, że nasi klienci, również

śnie Rejsie Mostowprzez

są zadowoleni ze współpra-

organizowanym
Dolnośląski

cy z nami.

Od-

Dziękujemy za zaufanie. Ży-

dział Związku Mostowców

czymy Państwu, oraz sobie jeszcze

Rzeczypospolitej Polskiej, mo-

lepszego roku.

gliśmy po raz pierwszy przedstawić naszą firmę oraz nasze produkty – zaprawy AP stworzone oraz produkowane przez Pana Arnfrieda Pagela, twórcę
specjalistycznych, niekurczliwych zapraw do
podlewek i zakotwień. Początek, jak to bywa

wieloma, mniejszymi lecz równie ważny-

zazwyczaj, był ciężki, ale nasza wytężona

mi.

praca przyniosła nam wiele radości i satys-

Nasze produkty to jednak nie tylko zapra-

fakcji. Możemy się pochwalić kilkoma intere-

wy do podlewek i zakotwień. To także sze-

ul. Ogrody Zamkowe 21

sującymi, dużymi inwestycjami, na które do-

roka gama zapraw do naprawy konstrukcji

55-300 Środa Śląska

starczyliśmy nasz materiał, takimi jak:

żelbetowych oraz do napraw posadzek prze-

Rafał Sadowski

Autostradowa Obwodnica Wrocławia

mysłowych. Służymy również pomocą oraz

Dyrektor ds. Handlowych

Budowa Mostu na Rędzinie w ciągu AOW

doradztwem technicznym na każdym etapie

tel.: +48 691 699 200

Oczyszczalnia Ścieków we Wrocławiu

inwestycji.

Przemysław Michalski

Budowa Nowego Bloku 858 MW Elektrowni

Do każdego klienta, do każdego problemu,

AP construction

Dyrektor ds. Technicznych

Bełchatów

aż w końcu do każdego zamówienia starali-

tel.: +48 795 128 920

Rozbudowa Elektrociepłowni Opole oraz

śmy się podejść z jak najwyższą starannością.

e-mail: info@apconstruction.pl

56

mamy

wszystko

odnotowa-

nia. Dokładnie rok

ca,

Taką

nadzieję. A i tak życie

ale dla nas to fakt

