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KOMPLEKSOWE USŁUGI
INSTALACYJNE
KIM JESTEŚMY:
Spółka HEPI-SYSTEM powstała w maju 2019 roku. Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się
firmą działającą w zakresie kompleksowych usług instalacyjnych w szerokim zakresie od
instalacji wodno-kanalizacyjnych, poprzez elektryczne i gazowe oraz odkurzacze centralnego i
instalacji sprężonego powietrza. Wykonujemy nowe instalacje, jak również modernizujemy i
serwisujemy już istniejące.
Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracach instalacyjnych, posiadamy świadectwa
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontroli pomiarowych:
kotłów wodnych, sieci i instalacji, pomp powyżej 50kW.
Sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
Urządzeń i instalacji gazowych powyżej 5 kPa
Przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
Urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
Nasza działalność nie zamyka się jedynie w usługach instalacyjnych, dzięki czemu możemy
zapewnić szeroką ofertę współpracy.
W ramach naszych usług proponujemy Państwu również innowacyjną technikę, którą z
sukcesem używa się w obecnych czasach w budownictwie i przemyśle. Mamy na myśli
TECHNIKĘ DIAMENTOWĄ, która przydatna jest do m.in. wiercenia otworów w betonie lub jego
cięcia.
Nasza firma w swojej ofercie proponuje Państwu również REGENERACJĘ akumulatorów
litowo-jonowych do elektronarzędzi, hulajnóg, deskorolek lub rowerów elektrycznych.
Posiadamy sprzęt techniczny m.in. mini koparkę, zagęszczarkę 500kg i 100kg, gwintownicę,
giętarkę, prasy, zgrzewarkę elektrooporową oraz przecinarkę do rur, co umożliwia nam
realizację pełnego zakresu prac.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI
INSTALACYJNE
CO ROBIMY:
OFERUJEMY:
profesjonalne usługi z zakresu:
przyłączy wodnych
montażu instalacji wodnej
montażu instalacji kanalizacyjnych
montażu instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
montażu kotłowni (kotłów na paliwo stałe np. pellet, ekogorszek oraz
kondensacyjnych)
przyłączy i instalacji gazowych
przyłączy i instalacji elektrycznych
instalacji odkurzaczy centralnych
serwisu urządzeń i instalacji oraz ich modernizacji
utrzymania ruchu obiektów przemysłowych
techniki diamentowej (wiercenie otworów)
cięcia plazmowego CNC
serwisu i regeneracji oraz budowania pakietów z ogniw litowo jonowych.
Pracujemy na obiektach małych i dużych, m.in. w jednorodzinnych domkach, willach,
budynkach wielorodzinnych, mieszkaniach a także na halach.
Cały czas zwiększamy zakres naszych usług i podnosimy ich jakość w trosce o dobro naszych
klientów. Tworzymy odpowiedzialną i cieszącą się zaufaniem firmę.
Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami naszych realizacji, które znajdują się na naszej
stronie internetowej, w zakładce REALIZACJE
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