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REFERENCJE
Niniejszym informujemy, że Firma
TRANS-BLUES Wojciech Sieprawski,
ul. Darasza 3/2,
30-826 Kraków;
była wykonawcą
parków linowych na terenie „Adrenalina Park”,
Sokolniki, dz. 46/1,
55-080 Kąty Wrocławskie.
Zakres inwestycji obejmował projekt i wykonawstwo:
• trasy łatwej dla młodzieży i dorosłych o wzroście powyżej 150 cm o długości ok. 250 m, składającej
się z 15 odcinków (przeszkód) i 13 platform;
• trasy trudnej dla młodzieży i dorosłych o wzroście powyżej 150 cm o długości ok. 200 m, składającej
się z 13 odcinków (przeszkód) i 11 platform;
• trasy dla dzieci o długości ok. 100 m, składającej się z 10 odcinków (przeszkód) i 9 platform;
• układu kolejek tyrolskich o długości ok. 250 m, składającej się z 3 odcinków (w tym najdłuższy 157
m) i 3 platform;
• układu kolejek tyrolskich o długości ok. 420 m, składającej się z 2 odcinków (w tym najdłuższy 314
m) i 2 platform.
Łącznie wybudowano ok. 1220 m tras, składających się w sumie z 44 odcinków (przeszkód) z 37
platformami.
Sporządzony przez Firmę TRANS-BLUES projekt wraz z zestawieniem materiałów został
sporządzony terminowo i niejednokrotnie, co do zaprojektowanych rozwi ązań, przewyższał nasze
oczekiwania. Świadczy to o dużej wiedzy, doświadczeniu i fachowości w realizacji tego typu zadań.
Na etapie wykonawstwa obserwacje te się potwierdziły. Firma TRANS-BLUES jest wykonawcą
terminowym, solidnym, fachowym, dysponującym odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem
kadrowo – sprzętowym. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przede
wszystkim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bezpiecze ństwa.
Na szczególne uznanie zasługuje elastyczność i dostosowanie się do naszych oczekiwań oraz
podejmowanie się zadań trudnych. W naszym przypadku była to budowa układu tyrolek z najdłuższym
odcinkiem 314 m w niełatwym terenie. Warto tu odnotować, że w momencie budowy była to
najdłuższa tyrolka w Polsce a jej rozpięcie wymagało m. in. pokonanie zbiornika wodnego.
Z pełną odpowiedzialnością, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, polecamy Firmę TRANSBLUES jako projektanta i wykonawcę parków linowych.
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