GRON D -, WEG- EN WATER BO U W
S LO OPWE RK E N TRANSPO RT VERHU U R

WAT WIJ VOOR
U KUNNEN
BETEKENEN

Poland Groep is een jong en dynamisch
verhuur- en aannemersbedrijf dat
bestaat uit de bedrijven Poland
Grond en Sloopwerken BV en Poland
Transport en Handelsonderneming BV.
U kunt bij ons terecht voor alle
voorkomende werkzaamheden op het
gebied van grond-, weg- en waterbouw,
sloopwerken, transport en het leveren
en verhandelen van grondstoffen.

GROND-, WEG- EN WATERBOUW
GRONDVERZET
Wij beschikken over een modern machinepark dat
voorzien is van de nieuwste technieken, zo zijn onze
grondverzetmachines uitgerust met 3D GPS. Bovendien
beschikken we over eigen transportmiddelen om onze
machines op locatie te krijgen. Hierdoor zijn we flexibel
en kunnen we snel schakelen, waardoor we in staat zijn
om efficiënt en nauwkeurig te werken. Zo brengen we elk
project tot een mooi eindresultaat.

BAGGERWERKEN
Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van baggerwerken
in zowel landelijke als stedelijke gebieden. De baggerspecie wordt hierbij met een knijperbak of een speciale

Wij kunnen alle voorkomende
werkzaamheden in kleinschalig
grondwerk en groot grondverzet
voor u verzorgen, waaronder:

dieplepel opgeladen in vloeistofdichte baggerkippers of
vrachtwagens.
Voor het baggeren op moeilijk bereikbare plaatsen
beschikken we over diverse baggerschuifboten met een
werkbreedte van 0,70 t/m 10 meter en een werkdiepte tot

realiseren droge en natte damwandkuipen

3,60 meter. Met pontons, beunbakken, en slepers kunnen

bouw- en woonrijp maken van terreinen

wij ook vanaf het water baggeren.

riolering werkzaamheden
dijkverzwaring

De bagger voeren we vervolgens af naar een depot. Ver-

kadeverbeteringen

ontreinigde bagger verwijderen en vervoeren wij volgens

graven van watergangen

de meest recente normen en eisen. We zijn goed op de

aanleg van vijvers en waterpartijen

hoogte van de Flora- en Faunawet en werken volgens de

aanleggen van ecologische oevers

wet Besluit Bodemkwaliteit.

“AANDACHT VOOR UW WENSEN,
KLANTGERICHTHEID, KWALITEIT
EN VEILIGHEID STAAN IN ONZE
SAMENWERKING CENTRAAL”

TRANSPORT
Ons moderne en veelzijdige wagenpark verzorgt transportwerkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw en bij
sloopwerken. Het wagenpark bestaat uit kiptrailers, zanden asfaltauto’s. Al onze voertuigen zijn uitgerust met milieu-

SLOOPWERKEN

vriendelijke motoren, die zorgen voor een lager brandstofverbruik en daardoor ook voor een lagere CO2-uitstoot.
Hierdoor voldoen ze aan de strenge Euro 6-norm.

Als het om totaalsloopwerken of renovatiesloopwerken
gaat bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze kundige
medewerkers en moderne machinepark is geen pro-

HANDEL

ject voor ons onmogelijk, ongeacht de hoogte, omvang,
bereikbaarheid of complexiteit. Onze projecten variëren

U kunt bij ons terecht voor alles wat met grondstoffen te

van een aanbouw tot woning en van bedrijfspanden tot

maken heeft, zoals de inname en afvoer van uw vrijgeko-

complete flatgebouwen.

men puin, grond, klei, zand etc. Ook leveren wij primaire
en secundaire grondstoffen, waaronder zand, grond,

Wij besteden veel aandacht aan veilig en milieubewust

menggranulaat, betongranulaat en overige grondstoffen.

slopen. Dit doen wij door bij de uitvoering van de werkzaamheden de materialen te scheiden en zoveel mogelijk

Doordat we in het bezit zijn van een uitgebreid wagen-

materialen te hergebruiken en te recyclen, met oog voor

park, kunnen wij een tijdige levering verzorgen zodat uw

milieu en leefomgeving. Voorafgaand aan elk project
wordt de meest efficiënte en minst belastende werkwijze voor het milieu en de leefomgeving bepaald.

werk niet onnodig stagneert. We hanteren een
strakke planning en zijn indien nodig 24/7
bereikbaar.

SAMENWERKEN?
Wij streven bij alle projecten naar
een goede samenwerking met
onze opdrachtgevers en stakeholders. Daarbij staat aandacht
voor uw wensen, klantgerichtheid,
kwaliteit en veiligheid centraal.
Op deze manier zorgen we niet
alleen voor een succesvolle oplevering van projecten, maar ook
voor tevredenheid bij alle partijen.

VERHUUR
Wij verhuren bemande machines ten behoeve van grond-, weg- en waterbouw, sloopwerken en transport. Ons ruime assortiment van goed onderhouden materieel en materiaal is voorzien van de nieuwste technieken en
uitgerust voor saneringswerkzaamheden. Onze vrachtwagens zijn geschikt
voor puin, asfalt, slib en alle overige los gestorte materialen.
Het machinepark bestaat uit:
Rupsgraafmachines van 0,8 ton tot 30 ton;
Mobiele graafmachines;
Shovels;
Tractoren met kippers van 5m³ t/m 25m³;
Tractoren met baggerkippers 20m³;
Tractor met waterwagen;
Vrachtwagens met kiptrailers;
10x4 vrachtwagens;
Toebehoren als sorteergrijpers, vergruizers,
sloophamers, kantelbakken, palletvorken etc.
Door dit gevarieerde machinepark zijn wij breed inzetbaar en zeer flexibel.
Wij denken graag met u mee om voor u de perfecte oplossing te vinden.
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