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O NAS
DAAS Sp. z o.o. to dynamicznie
rozwijające się przedsiębiorstwo
działające w sektorze przemysłowym,
zorientowane na świadczenie swoich
usług na obiektach energetycznych,
spalarniach, farmach elektrowni
wiatrowych, przemysłowych
konstrukcjach budynków, obiektach
technologicznych, petrochemicznych,
infrastrukturalnych, obiektach telefonii
komórkowej, itp.
Firma DAAS, działając od 2004 roku, w
krótkim okresie stała się rzetelnym i w
pełni godnym zaufania wykonawcą na rynku Europy.
DAAS Group definiuje funkcjonowanie grupy podmiotów
powiązanych i zarządzanych przez DAAS Sp. z o.o. Działając jako
grupa DAAS zapewnia swoim klientom przygotowanie
kompletnej oferty, obejmującej szeroki zakres wykonania usług
projektowych, realizacyjnych i dostaw materiałów, z
uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań klienta.

Prace wykonujemy zgodnie z
zachowaniem zasad BHP, jak i również
wszelkich obowiązujących norm i
przepisów prawa budowlanego, a naszą
kadrę buduje zespół fachowych,
profesjonalnie wyszkolonych specjalistów
posiadających szeroką wiedzę oraz
wieloletnie doświadczenie niezbędne do
wykonywania powierzonych nam zleceń.
Szczególną uwagę przykładamy do
solidnej, bezpiecznej i czystej realizacji
wykonywanych przez nas zadań, czego
dowodem jest nie tylko szereg referencji,
ale przede wszystkim niesłabnące zaufanie
naszych Klientów, którzy traktują nas jako
wiarygodnego partnera biznesowego.
Potwierdzeniem tego jest nie tylko stale
rosnąca rozpoznawalność firmy na rynku,
ale również kontrakty długoterminowe ze
stałymi Kontrahentami.

KONSTRUKCJE STALOWE

DAAS Group zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz wykonawstwem prac żelbetowych,
fundamentowych. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne rozwiązania, które dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb.
Przygotowanie organizacyjno-techniczne firmy oraz stosowane praktyki pozwalają na sprostanie najbardziej wymagającym
zadaniom postawionym przez kontrahentów.

Zakres działalności obejmuje:

n opracowanie projektu,

n pomiary geodezyjne,

n produkcję i montaż konstrukcji stalowych budynków i konstrukcji

technologicznych,
n wykonanie prac żelbetowych,
n kompletne montaże obudów ściennych, elewacyjnych i dachów,
montaże masztów,
n prace spawalnicze,
n montaż mechanicznych urządzeń technologicznych
i niestandardowych elementów na wysokości, z zastosowaniem
technik przemysłowego dostępu linowego,
n niestandardowe usługi na obiektach przemysłowych, prace na
wysokości i w przestrzeniach zamkniętych.

Nasi klienci uzyskują od nas profesjonalne rozwiązania,
dedykowane do ich indywidualnych potrzeb.
Wszystkie prace wykonywane są z zastosowaniem wymagań
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz najlepszych praktyk
zawodowych, z pełnym poszanowaniem lokalnych
i krajowych wymagań właściwych do lokalizacji budowy, jak
również zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami
i prawem budowlanym.

DAAS Sp. z o.o. opiera się na wyselekcjonowanym zespole
przeszkolonych specjalistów, posiadających wiedzę
i doświadczenie konieczne do wypełnienia powierzonych im
zadań.
Wykwalifikowana kadra kierownicza DAAS zapewnia naszym
klientom gwarancję najwyższych standardów realizacji usług,
na każdym etapie projektu. Aby utrzymać przejrzystą i pełną
kontrolę nad każdą indywidualną realizacją, stosujemy
system Zarządzania Projektami.

PRACE ANTYKOROZYJNE

W pracach używane są wyłącznie ścierniwa dopuszczone do stosowania, które
każdorazowo dają gwarancję uzyskania żądanej klasy przygotowania powierzchni.
Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:
n zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i budowli inżynierskich,
n zabezpieczenia pasywne przeciwpożarowe (ognioochronne) konstrukcji i budowli

inżynierskich,
n zabezpieczenia przeciwpożarowego w systemie HILTI (przepusty instalacyjne),
n zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostów i wiaduktów,
n zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego budowli inżynierskich z

wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (techniki alpinistyczne), na które
posiadamy międzynarodowy certyfikat IRATA,
n naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i
budowlach inżynierskich,
n wykonywania ekspertyz zniszczeń korozyjnych, opracowywania dokumentacji
naprawczej istniejącej powłoki malarskiej - systemu antykorozyjnego,
n wykonywania projektów zabezpieczeń antykorozyjnych dla nowobudowanych
obiektów przemysłowych.
Na wykonane prace udzielamy gwarancji do 5 lat, gwarancja na żywotność powłok
malarskich sięga do 15 lat.

Przygotowanie powierzchni do malowania systemów
malarskich, przygotowujemy w klasach czystości:
n St 2, St 3 (czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzia z
napędem mechanicznym),
n Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3 (obróbka strumieniowo-ścierna),
n Wa 1, Wa 2 i Wa 2 ½ (czyszczenie strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem 2500 bar – hydroblasting/ waterjetting).
Systemy malarskie aplikujemy:
n natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym),
n w uzasadnionych wypadkach wałkiem lub pędzlem.

P r z y w y ko n a n i u n a s z y c h p r a c w z a b e z p i e c z e n i u
antykorozyjnym, wykorzystujemy nasze wieloletnie
doświadczenie, normy NORSOK i normy ISO, między innymi
takie jak:
n NORSOK M-501,
n PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów,
n PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Nasi kierownicy robót posiadają uprawnienia certyfikowanych
kontrolerów jakości powłok antykorozyjnych.

Należąca do grupy spółka DAAS Anticorrosion Ltd jest specjalnie dedykowana do zapewnienia optymalnej obsługi rynku
brytyjskiego, świadcząc tam usługi z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych, technologicznych oraz prawnych,
obowiązujących na terenach Wielkiej Brytanii.

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) opracowała procedury
bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system
szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego.

PRACE W DOSTĘPIE
LINOWYM

System ten jest uznawany obecnie za najlepszy na świecie i powszechnie
akceptowany.

Firma na stałe dysponuje zespołem
kilkudziesięciu wysokiej klasy specjalistów
dostępu linowego z międzynarodowymi
certyfikatami IRATA - pozwalającymi na
wykonywanie prac przemysłowego
dostępu linowego na całym świecie.
Wysokość nie jest dla amatorów – nasi
pracownicy to praktycy z doświadczeniem
w pracach z wykorzystaniem techniki
dostępu linowego, dysponujący
specjalistycznym sprzętem, który jest
certyfikowany i sprawdzany codziennie.
Posiadamy duże doświadczenie w realizacji
kontraktów, zarówno krajowych jak i
zagranicznych.

Niezależnie czy jest to elektrownia,
platforma wiertnicza, przekaźnik
telekomunikacyjny, czy zakład
przemysłowy w trakcie produkcji –
przygotowujemy plan operacyjny,
dobieramy odpowiednie zabezpieczenia i
narzędzia, a prace realizujemy w myśl
zasady „Bezpieczeństwo przede
wszystkim”.
Prace wykonywane w dostępie linowym to
nie tylko oszczędność czasowa, ale również
ekonomiczna. Brak konieczności
korzystania z rusztowań, szczególnie
na obiektach o dużej wysokości, pozwala
nam realizować prace w sposób niezwykle
mobilny.
Dostęp linowy jest już szeroko stosowany
w przemyśle. Jednak aby prace były
realizowane bezpiecznie i terminowo
warto skorzystać z firmy o dużym
potencjale kadrowym i sprzętowym,
doświadczeniu potwierdzonym
międzynarodowymi referencjami od
największych firm technologicznych,
stosownymi certyfikatami branżowymi
certyfikatami ISO z zakresu zarządzania
jakością, ochroną środowiska oraz BHP.

WYBRANE REALIZACJE
Szczególną uwagę przykładamy do solidnej, bezpiecznej i czystej realizacji wykonywanych przez nas zadań, czego
dowodem jest nie tylko szereg referencji, ale przede wszystkim niesłabnące zaufanie naszych Klientów, którzy traktują nas
jako wiarygodnego partnera biznesowego.
Posiadamy duże doświadczenie w realizacji kontraktów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Przegląd wybranych projektów:
n Siedlce, budynek węzła dochładzania wody sieciowej, obiekt PEC.
n Pełna realizacja obiektu: projekt warsztatowy, prace ziemne,
fundamentowe i budowlane, dostawa i montaż konstrukcji stalowej,
obudowy ściennej i dachu.
n Szereg masztów antenowych zlokalizowanych na terenie Polski, obiekty

EmiTel.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich

masztów i odciągów anten. Wieże do wysokości 200m. Prace wykonane z
zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Lidköping (Szwecja), rozbudowa zakładu Lidköpings Värmeverk AB.
n Czyszczenie konstrukcji i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

stalowej. Część prac wykonana z zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Vantaa (Finlandia), spalarnia z odzyskiem energii.

n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich.
n Landskrona (Szwecja), budowa kotła Landskrona Kraft AB.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich. Część

prac wykonana z zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Ostrołęka, projekt Narew.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich.

Zabezpieczenia ogniowe wybranych konstrukcji. Część prac wykonana z
zastosowaniem technik alpinistycznych.

n Lucerna (Szwajcaria).
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok

malarskich. Część prac wykonana z zastosowaniem technik
alpinistycznych.
n Glenrothes (Wielka Brytania), rozbudowa zakładu Tullis Russel.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok

malarskich. Część prac wykonana z zastosowaniem technik
alpinistycznych. Budynek technologiczny o wysokości około 60m.
n Billingham (Wielka Brytania), spalarnia śmieci.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok

malarskich. Znacząca część prac wykonana z zastosowaniem
technik alpinistycznych. Czyszczenie wnętrza kotła.
n Połaniec, obiekt GREEN UNIT.
n Wykonanie zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowych, do

uzyskania klasy R 60. Część prac wykonana z zastosowaniem technik
alpinistycznych.
n Workington (Wielka Brytania), obiekt Iggesund.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok

malarskich. Znacząca część prac wykonana z zastosowaniem
technik alpinistycznych. Budynek technologiczny o wysokości około
45m.
n Jönkoping (Szwecja).
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok

malarskich. Część prac wykonana z zastosowaniem technik
alpinistycznych.
n Örtofta (Szwecja).
n Czyszczenie i naprawa powłok malarskich konstrukcji budynku

i platform, instalacji kotła, wykonanie kompleksowych prac
porządkowych. Część prac wykonana z zastosowaniem technik
alpinistycznych.
n

n Karlstad (Szwecja).
n Kontrola dokręcenia śrub w połączeniach stalowej konstrukcji wsporczej

budynku kotła i turbiny.
n Plymouth (Wielka Brytania), spalarnia śmieci.
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich.

Znacząca część prac wykonana z zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Kozienice.
n Montaż oraz czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

stalowych.
n Buckinghamshire (Wielka Brytania).
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa powłok malarskich.
n Helsinborg (Szwecja), obiekt FIBORNAVERKET.
n Sprawdzanie i dokręcanie śrub połączeń sprężanych, naprawa powłok

malarskich, prace z zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Dreieich (Niemcy).
n Montaż konstrukcji wsporczych pod rurociągi technologiczne.
n Kalisz, Pratt &Whitney.
n Renowacja hali produkcyjnej w ruchu technologicznym, powierzchnia

malowania 30 000 m2.
n Oskarshamn (Szwecja).
n Czyszczenie konstrukcji i naprawa uszkodzonych powłok malarskich. Prace z

zastosowaniem technik alpinistycznych.
n Dublin (Irlandia), spalarnia odpadów z odzyskiem energii.
n Czyszczenie i naprawa uszkodzonych powłok malarskich. Prace z dostępu

linowego.
n Kopenhaga (Dania), elektrownia.
n Czyszczenie i naprawa uszkodzonych powłok malarskich.

Uzyskaliśmy Licencję Wykonawcy uprawniającą do nakładania pęczniejących farb ognioochronnych.
n Posiadamy świadectwa szkoleń w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych wystawionych przez firmy takie jak Hempel, SIKA, Jotun (w tym

poświadczające realizację wg standardów Norsok).
n Certyfikat przeszkolenia przez Danish Wind Power Academy w zakresie szerokich kompetencji przy pracach związanych z projektami przy

elektrowniach wiatrowych.
n DAAS Sp. z o.o. została uhonorowana I Nagrodą Orłów Polskiego Budownictwa 2013 w kategorii „Usługi dla budownictwa”, Gepardem

Biznesu za dynamiczny rozwój w latach 2012-2013 i 2014-2015, a także Gazelą Biznesu za rok 2012-2015.
n W 2016 roku DAAS Sp. z o.o. została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.
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