
Pumps and complete instalation hire for your liquide flow needs on 
wellsite. High volume water transfer services designed to custom 
requiremens. Our team with extensive experience is dedicated to 
complete the project on schedule and succesfully.

Contact person:    Michał Jelnicki ∙ tel.: +48 604 261 994 ∙ e-mail: michal.jelnicki@techpomp.pl

SHALE GAS
SPECIALIST OIL RIG SERVICES: PUMPING OF LIQUIDS, WASTE HANDLING 

AND DISPOSAL, ENVIRONMENTAL EMERGENCY RESPONSE

Nationwide leader in specialist (hazardous) waste services: specialist 
cleaning, waste removal  and transportation, treatment and disposal.
Highly qualified, regularly trained staff. Modern equipment, own 
specialist vacuum tankers with high capacity pumping systems. 
Own waste treatment plants. Over 30 years of experience, confirmed 
by references and testimonials, in consistent customer satisfaction.
Full compliance of rendered services with the Polish legislation on environmental protection.
 

Contact person:  Jacek Majcherczyk ∙ tel.: +48 695 101 895 ∙ e-mail: jmajcherczyk@awas.com.pl

Sintac-Polska specializes in offering environment protection 
products and services. Our offer includes: environmental Emergency 
Services 24 hours a day, products for the containment and removal 
of all kinds of hazardous spills.

Contact person:  Marta Stelmaszak ∙ tel.: +48 601 555 605 ∙ e-mail: mstelmaszak@sintac..com.pl

TECH-POMP

awas

Sintac

Wynajem sprzętu oraz usługi związane z 
transferem cieczy po terenie wiertni. Zapro-
jektujemy, dostarczymy i zrealizujemy 
kompletą instalacją lub usługę w oparciu 
o nowoczesny sprzęt z sukcesem i na czas. 
 

Spółka AWAS od 30 lat oferuje specjalistyczny 
sprzęt, serwis i usługi związane z unieszkod-
liwianiem odpadów i ich utylizacją, a także 
podczyszczaniem oraz odbiorem ścieków. 
Spółka działa na terenie całego kraju.

Firma Sintac-Polska specjalizuje się w 
ochronie środowiska. W skład jej usług 
wchodzą m.in.: likwidacja rozlewisk, 
badanie radioaktywności i toksyczności 
oraz transport i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. 

Kontakt: Michał Jelnicki,  T: +48 604 261 994 
                email: michal.jelnicki@techpomp.pl

Kontakt: Jacek Majcherczyk,  T: +48 695 101 895  
                email: jmajcherczyk@awas.com.pl 

Kontakt: Marta Stelmaszak,  T: +48 601 555 605  
                email: mstelmaszak@sintac.com.pl 

GAZ  ŁUPKOWY
OBSŁUGA WIERTNI W ZAKRESIE TRANSFERU CIECZY, UTYLI-

ZACJI ODPADÓW ORAZ POGOTOWIA EKOLOGICZNEGO.
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