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LIST INTENCYJNY - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
DOTYCZY : Realizacje podłóg podniesionych oraz adaptacji budowlanych

Chcemy przedstawić Panu Firmę Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka oraz
produkty i usługi, które oferujemy.
Spółka istnieje ponad 26 lat, jest firmą rodzinna , prowadzona już przez trzecie pokolenie. Siedziba firmy i zakład
produkcyjny konstrukcji aluminiowych i akcesoriów umieszczą się w Piastowie, biuro projektowo-handlowe w
Warszawie, zakład produkujący podłogi w Różanie. Oferujemy szeroki wachlarz podłóg podniesionych, akcesoria
podłogowe jak kratki wentylacyjne i przepusty kablowe zarówno bezklasowe jak i te spełniające wymogi odporności
ogniowej oraz prace projektowe i budowlane. Wszystkie nasze produkty znalazły już zastosowanie w największych i
najważniejszych obiektach typu data center na terenie Polski
Podłogi podniesione stały się nieodzownym elementem nowoczesnych budynków. Pozwalają na ukrycie
niezbędnego okablowania strukturalnego i zasilającego zapewniając jednocześnie nieskrępowany dostęp do
instalacji w każdym miejscu. Dodatkowo dzięki przestrzeni podpodłogowej można dostarczyć i odpowiednio
dystrybuować zimne powietrze niezbędne dla chłodzenia infrastruktury informatycznej. Sa rozwiązaniem
pozwalającym na elastyczną aranżacje każdego wnętrza.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno podłogi podniesione modułowe jak i monolityczne. Podłogi z
zagęszczonej płyty wiórowej i podłogi anhydrytowe. Podłogi modułowe z płyta wiórowa o gęstości min 720 kg/m3.
Płyty o wymiarach 600x600x38 mm od spodu płyta wzmocniona blacha stalową ocynkowana 0,5 mm lub oklejona
folia aluminiowa. Boki płyty zabezpieczone listwą z PCV w wersji przewodzącej lub neutralnej. Płyty podłogowe
dostarczamy w różnorodnych wersjach okładziny wierzchniej: z PCV w wersji elektroprzewodzącej lub
antystatycznej, wykładzina dywanowa, płytkami gresowymi, parkietem, lub bez aplikacji do ułożenia płytek
dywanowych w modułach 500 x 500 mm. Podłoga montowana jest na konstrukcji wsporczej w rozstawie 600 x 600
mm w 4 wariantach: 1 – stopki stalowe ocynkowane gwintowane, 2-stopki stalowe spięte rusztem z lekkich profili tj.
trawersów, 3- stopki stalowe spięte rusztem z profili C-40, 4- stopki stalowe spięte rusztem z profili C-40 oraz z ramą
wsporcza pod urządzenia z profili C-80. Pozwala to na dobranie odpowiedniej podłogi dla
każdego pomieszczenia.
Podłogi modułowe z płytą anhydrytową są następną grupą oferowanych podłóg podniesionych. Płyta wykonana jest
w wymiarach 600 x 600 mm i grubości 28, 30,34 lub 40 mm. Płyty mogą być wzmocnione od spodu blacha stalowa
0,5 mm. Boki płyty zabezpieczone sa listwa PCV w wersji przewodzącej lub neutralnej. Aplikacja wierzchnia płyt i
konstrukcja wsporcza analogicznie jak dla płyt wiórowych.
Kolejna grupa podłóg podniesionych to podłogi monolityczne. Podłogi monolityczne wykonane z płyt anhydrytowych
łączonych w systemie pióro-wpust. Wymiary płyt 600 x 600 lub 600 x 1200 mm o grubościach 28,30,34,40 mm.
Konstrukcja wsporcza - stopki stalowe w rozstawie 600 x 600 mm. Po zmontowaniu podłoga stanowi jednolitą
płaszczyznę. Dla uzyskania dostępu do przestrzeni podpodłogowej w podłodze monolitycznej stosuje się otwory
rewizyjne 600 x 600 mm lub kanały rewizyjne z płyt anhydrytowych podłogi modułowej o tej samej grubości. Kanały
rewizyjne maja zazwyczaj szerokość 600 lub 1200 mm ( jedna lub dwie płyty modułowe). System podłogi
monolitycznej wykorzystywany jest również do budowy podłóg w salach audytoryjnych i kinowych, gdzie podłoga
montowana jest schodkowo, a wysokość najwyższych podestów dochodzi nawet do kliku metrów.

®

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWY PAWEŁ ŁUKASIAK i S-KA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SIEDZIBA: 05-820 Piastów, ul. Niecała 7
TEL. (0-22) 723-74-82, 723-74-83, FAX: (0-22) 723-49-93
BANK: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 93 1750 0009 0000 0000 0515 4456
NIP: 534-227-72-27
BPH PBK S.A.
31 1060 0076 0000 3200 0099 9538
REGON: 015899374

Oferujemy również :
1. akcesoria do wszystkich rodzajów podłóg podniesionych. Spółka jest największym w tej części Europy
producentem dedykowanych dla podłóg podniesionych akcesoriów : kratki wentylacyjne i przepusty kablowe w klasie
odporności ogniowej 30 i 60 minut oraz w wersji bezklasowej. Nasze wyroby zostały stworzone specjalnie dla potrzeb
podłóg podniesionych i maja wytrzymałość nie gorsza jak podłoga w której są montowane.
2. prowadzenie prac adaptacyjno – budowlanych polegających na kompleksowym wykonawstwie pomieszczeń
technicznych typu centrala MSC, serwerownia, data center, centrum zarządzania siecią itd.
3. prowadzenie prac kosztorysowych, nadzorczych oraz projektowych w/w obiektów

Przewagi konkurencyjne firmy ZPUH ŁUKASIAK :

Widzimy ja najbardziej w jakości i asortymencie naszych usług : działamy od 1984 roku, posiadamy
udokumentowany system jakości ISO 9001 i 18001, niekwestionowana renomę na rynku, niezliczone referencje,
własne ekipy monterskie, a nie podwykonawców, pełny wachlarz akcesoriów produkowanych u siebie, własne biuro
projektowe. Spółka jako niekwestionowany lider swojego segmentu rynku objęła patronatem portal
http://dcserwis.pl/dzialy/infrastruktura
Mamy opatentowanych kilka rozwiązań technicznych ( akcesoria podłogowe ) w przeciwieństwie do naszej
konkurencji, która tylko ogranicza się do produkcji płyt wiórowych i ich montażu – podkonstrukcję zamawiają u
podwykonawców. My pełna produkcje mamy w naszym zakładzie, wiec mamy większą kontrole nad produktem
finalnym.
Największe budowy IT w kraju sa wykonane przez nas w tym gigant ONET i COMARCH. Oprócz walorów czysto
technicznych, cenowych klienci i ich służby techniczne oceniają nas jako partnerów, a nie firmę która chce sprzedać i
zapomnieć. Nazwisko rodziny ŁUKASIAK, które mamy w nazwie firmy pracuje w 3 pokoleniu aby było rozpoznawalne
i miało dobra markę, najlepsza. Z tego co wiemy z ankiet naszych klientów to nam się udaje.
W branży teleinformatycznej zrealizowaliśmy niemal 85 % wszystkich istotnych obiektów na terenie Polski.
Oto niektóre z nich, gdy_ wszystkich nie sposób wymienić:
1. POLKOMTEL S.A. – obiekty w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Wrocławiu
2. TP SA – pierwsze profesjonalne polskie data center w Łodzi – 4000 m2 podłóg podniesionych
3. CENTERTEL – 19 obiektów MSC na terenie Polski
4. PTC ERA – 21 obiektów MSC i data center na terenie Polski
5. ONET S.A. – najnowocześniejsze zbudowane dotychczas data center w Polsce – 2300 m2 podłóg podniesionych
w Krakowie
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1500 m2 podłóg podniesionych w centrum przetwarzania
danych w Warszawie
7. ZUS – 1800 m2 podłóg podniesionych w centrum przetwarzania danych w Warszawie
8. Ministerstwo Finansów – 1500 m2 podłóg podniesionych w centrum przetwarzania danych w Radomiu
9. Bank ING – 1600 m2 podłóg podniesionych w centrum przetwarzania danych w Katowicach
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Obecnie realizujemy projekty dla:
1. WARSAW DC – 900 m2 ( projektujemy i wykonujemy pod klucz data center o powierzchni 900 m2 )
– kontrakt za kilka milionów PLN
2.KLK SA – 850 m2 ( wykonujemy w Warszawie pod klucz data center o powierzchni 750 m2 )
3.CENTERTEL - 400 m2 – kompletna rewitalizacja jednej z central w Warszawie – od projektu poprzez
wykonawstwo
W każdym z tych obiektów są zaprojektowane i przeznaczone do wykonania podłogi podniesione, szereg prac
budowlanych, projektowych – ten zakres prac wykonujemy jako firma ŁUKASIAK. Wszystko to, co przedstawiłem
powyżej pokazuje nasz potencjał, siłę na rynku i przewagi konkurencyjne, bo przecież te w/w firmy zdecydowały się
na współpracę z najlepszymi na rynku, a w naszej profesji padło na nas. Jeśli takiego partnera Państwo szukacie –
zapraszamy do skorzystania bezpośrednio z naszych usług .
W przypadku, gdybyście Państwo chcieli bezpośrednio zasięgnąć informacji o jakości naszych wyrobów, jakości
naszych prac, ich solidności i komplementarności w stosunku do naszej konkurencji gotowi jesteśmy udostępnić
numery telefonów naszych klientów ( Szefów Projektów, Kierowników działów, Dyr. Technicznych, Prezesów
Zarządu

Pozostaje z poważaniem,
Paweł Łukasiak
Dyrektor Generalny Spółki

