INFORMACJA OGÓLNA
Keller Polska Sp. z o.o. należy do Firmy Keller Group plc z
siedzibą w Londynie, który jest wiodącym koncernem
międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na
Giełdzie Londyńskiej.
W roku 2008 Firma Keller Group zatrudniała około 6350
pracowników, a obroty wyniosły 2.393 mld USD.
Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w
Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii –
łącznie w 33 krajach świata.
Jako Keller Polska Sp. z o.o. Firma jest obecna na rynku
polskim od 1994 roku. Od tego czasu zrealizowała ponad 953
projekty. Z Centrali w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy oraz
Biur w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu realizowane są
zlecenia na terenie całej Polski. W roku 2006 powstała spółka
zależna Keller Ukraina Sp. z o.o. w Kijowie, która realizuje
zlecenia na Ukrainie i w innych krajach Wschodnich. Ponadto
Firma Keller Polska obejmuje Region Europy PółnocnoWschodniej i realizuje zlecenia w Szwecji, Norwegii, Finlandii,
Litwie, Łotwie, Estonii.
Firma Keller Polska oferuje zarówno wykonawstwo jak i
projektowanie
w
zakresie
specjalistycznych
technik
fundamentowania.
Oferuje projektowanie posadowienia obiektów inżynierskich
dostosowane do wymagań Zamawiającego, które dzięki
możliwości zastosowania jednej z kilkunastu oferowanych
technologii geotechnicznych są rozwiązaniem optymalnym
technicznie oraz ekonomicznie.
W skład biura projektowego Firmy wchodzą doświadczeni
inżynierowie,
absolwenci
najlepszych
polskich
uczelni
technicznych. Łączy ich pasja do rozwiązywania najtrudniejszych
problemów geotechnicznych i szukania najlepszych rozwiązań z
zastosowaniem
własnych
technologii
i
najnowszych
zaawansowanych programów komputerowych.
Dzięki zrealizowaniu setek projektów i doświadczeniu
pracowników Keller Group z 33 innych krajów inżynierowie
Firmy posiadają wiedzę, która pozwala na szybkie i niezawodne
działanie.
Aktualnie Firma Keller Polska prowadzi roboty specjalistyczne
obejmujące wzmacnianie podłoża gruntowego na trasie
realizowanej autostrady A4. W ramach tych robót realizuje dwa
odcinki od Tarnowa do Rzeszowa stosując technologie:
KSS/FSS;
Jet-Grouting;
Wibroflotacja.
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