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Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe Przemysfu ,,MONTOREM' S.A, z
siedzibąw Krakowie, było wykonawcą naIaaęI,,ELTIJR-SERWIS" §p, z o.o. zadania
p.n.:

,rBudowa instalacji wspólspalania biomasy w kotlrch energetycznych nr § i 6 w PGE
Elektrownia Turów §.A.'.

Zakres realizowanych pruez §połkę ,,MONTOREM' prac obejmował wykonanie
kompletnej dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż instalacji o wydajności
80[T/h] oraz 180tys. [T/rokJ. Moc bloków energętycznych nr 5 i 6 wynosi po
703,8 tp":/h na każdy blok,

Przy realiracji w/w ladania Przedsiębior§two Inwestycyjno - Remontowe Przemysfu
,,MONTOREM' S.A, wykazało się dużym profesjonalizmem, umiej6nościami jak
również specj alistyczną wiedzą.
Wlw prace zostĄ wykonane w wymaganym terminie przy zachowaniu reżimów
technologicznych i jakościowych.

Niniejszym polecamy Przedsiębiof§two Inwestycyjno Remontowe Przemysłu
,,MONTOREM' S.A. jako solidnego partnera do wspołpracy i realizacji przedsięułzięc o
podobnym charakterze.
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