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Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gliwicach jest niezależną polską firmą inżynierską.

Od 1991 roku projektujemy, doradzamy i opiniujemy w za‑

kresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowo‑

czesnych technologii m.in. geosyntetyków, gwoździ czy ga‑

bionów – głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, 

inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Wszystkie obiekty w re‑

alizacji których braliśmy udział, funkcjonują do dnia dzisiej‑

szego zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.
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Realizujemy, w zależności od życzeń Inwestora komplekso‑

wą obsługę projektów lub wybraną ich część – zaczynając od 

badań geologicznych i geotechnicznych, poprzez wykonanie 

obliczeń i rysunków, na nadzorze autorskim i monitoringu 

fazy budowlanej i eksploatacyjnej kończąc. Dysponujemy 

profesjonalnymi programami komputerowymi do wykony‑

wania obliczeń geotechnicznych i optymalizacji doboru ma‑

teriałów.

Oferujemy również pomoc przy tworzeniu dokumentacji pro‑

jektowej zarówno budowlanej, jak i projektowej wraz ze spe‑

cyfikacjami, kosztorysami i autorskimi rozwiązaniami techno‑

logicznymi.

Zajmujemy się zapewnieniem pełnej obsługi inżynierskiej 

budowy pod kątem rozwiązywania problemów gruntowych 

i gruntowo ‑wodnych posadowienia, zapewnienia statecz‑

ności, kontroli deformacji i osiadań, ochrony przed erozją czy 

odwodnienia konstrukcji. Jesteśmy jednostką wyspecjalizo‑

waną w obliczeniach geotechnicznych i pracach projektowych 

a dzięki bardzo bliskiej współpracy z wieloma partnerami 

technicznymi jesteśmy w stanie zaoferować również dodat‑

kowe, uzupełniające usługi – oferując unikalną na polskim 

rynku kompleksową i konkurencyjną cenowo, profesjonalną 

obsługę geotechniczną budowy.

REALIZACJE W POLSCE



KONSTRUKCJE NASYPÓW ZBROJONYCH
GEOSYNTETYKAMI

ŚCIANY OPOROWE Z OBLICOWANIEM W SYSTEMACH 
AKTYWNYCH I BIERNYCH

Nasza oferta i doświadczenie obejmuje następujący 

zakres projektowy:

•  projekty wzmocnień podłoża i posadowienia konstrukcji na 

gruntach nienośnych i słabonośnych;

•  projekty posadowień obiektów budowlanych i inżynier‑

skich (fundamenty bezpośrednie, fundamenty palowe);

•  projekty wzmacniania podłoża przez zastosowanie gruntu 

zbrojonego;

•  optymalizacje systemów fundamentowania;

•  analizy potrzeby wymiany gruntów nienośnych lub słabo‑

nośnych, metod zagęszczania gruntu, uzdatniania podłoża;

•  analizy zastosowania wzmocnienia geosyntetykami;

• stabilizacje osuwisk;

•  wykonanie odwodnień z użyciem drenaży bezrurowych;

• podnoszenie nośności nawierzchni;

•  konstrukcje skarp z gruntów zbrojonych geosyntetykami;

• budowę nasypów i konstrukcji oporowych;

• konstrukcje i oblicowania ścian oporowych;

•  wykonanie wzmocnienia podbudów i nawierzchni drogo‑

wych;

• renowację nawierzchni asfaltowych;

• odciążenie przyczółków mostowych;

• umocnienie, zazielenienia i ochrona skarp przed erozją;

•  budowę pełnych przyczółków mostowych w technologii 

gruntu zbrojonego.

ZBROJENIA NADPALOWE

GEOTECHNIKA I PROJEKTOWANIE



Zajmujemy się projektowaniem w zakresie szeroko rozumianej 

geotechniki: tj. między innymi analiz stateczności konstrukcji, 

optymalizacji, doboru technologii i rozwiązań projektowych 

oraz ekspertyz. Przygotowujemy szczegółową analizę geo‑

techniczną i opracowujemy projekt i rozwiązania techniczne. 

Przygotowujemy koncepcje, szczegółowe dokumentacje 

geotechniczne, dokumentacje geologiczno ‑inżynierskie, hy‑

drogeologiczne.

KOLUMNY PIASKOWE W RĘKAWIE GEOSYNTETYCZNYM

ZABEZPIECZANIE KONSTRUKCJI PRZED DZIAŁANIEM  
SZKÓD GÓRNICZYCH

GEOTECHNIKA I PROJEKTOWANIE



Współpracujemy z Inwestorami, Projektantami i Wykonaw‑

cami robót drogowych i infrastruktury technicznej na terenie 

całej Polski. Dokładna analiza i doświadczenie naszych pra‑

cowników pozwalają wybrać najbardziej korzystne rozwią‑

zanie. Dysponując wiedzą na temat parametrów gruntu, za‑

łożeń inwestora i wymagań eksploatacyjnych, inżynierowie 

firmy INORA przygotowują projekt spełniający oczekiwania 

Zamawiającego, ekonomiczny a jednocześnie bezpieczny 

i zgodny z międzynarodowymi normami i zaleceniami.

ZABEZPIECZANIE BRZEGÓW I OBSZARÓW DENNYCHSYSTEMY ZABEZPIECZANIA ANTYEROZYJNEGO
SKARP I NASYPÓW

POSADAWIANIE I USZCZELNIANIE SKŁADOWISK
ODPADÓW

KONSTRUKCJE I REMONTY PODTORZY TRAMWAJOWYCH  
I KOLEJOWYCH

ODWODNIENIE TERENÓW I OBIEKTÓW
W TECHNOLOGII DRENAŻU FRANCUSKIEGO

KONSTRUKCJE POD POSADZKAMI HAL PRZEMYSŁOWYCH

GEOTECHNIKA I PROJEKTOWANIE



1. BADANIA
Na etapie projektu, budowy i odbioru realizujemy wszelkiego 

rodzaju prace geotechniczne i geologiczno ‑inżynierskie. Dys‑

ponujemy niezbędnym sprzętem, w tym wiertnicami mecha‑

nicznymi i penetracyjnymi, sondami statycznymi, sondami 

dynamicznymi (CPT, DPL, SLVT, DPSH), laboratoriami geo‑

technicznymi wyposażonymi w sprzęt posiadający wszystkie 

niezbędne certyfikaty. Współpracujemy z akredytowanymi 

laboratoriami. ODWIERTY BADAWCZE I SONDOWANIA

SYSTEMY MONITORINGU

NADZORY I SZKOLENIA

2. PROJEKTY
Wykonujemy obliczenia inżynierskie oraz zapewniamy dobór 

odpowiednich materiałów geosyntetycznych na obszarach 

występowania gruntów nienośnych, nieskonsolidowanych 

dla posadowienia obiektów inżynierskich z wykorzystaniem 

technologii posadowienia na palach lub kolumnach ze zbro‑

jeniem geosyntetycznym. Projektujemy konstrukcje aktyw‑

nych i pasywnych ścian oporowych z gruntów zbrojonych 

z oblicowaniem.

3. MONITORING
Dodatkowo oferujemy usługi monitoringu konstrukcji geo‑

technicznych poprzez m.in. systemy geodezyjne, inklino‑

metry, czujniki osiadań i deformacji, w tym systemy au‑

tomatyczne i elektroniczne. We współpracy z partnerem 

technologicznym wyspecjalizowanym w technologiach po‑

miarowych dla budownictwa, realizujemy nawet najbardziej 

skomplikowane i nowatorskie systemy pomiarowe, zarówno 

od strony projektowej jak i wykonawczej.

4. NADZORY
Opracowujemy dokumentacje, wykonujemy pełen nadzór 

geologiczny oraz geotechniczny. Zapewniamy nadzór (autor‑

ski nad przygotowanymi przez nas opracowaniami) w opar‑

ciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy budowy 

zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji robót. Weryfikuje‑

my obliczenia i nadzorujemy proces prawidłowej zabudowy 

geosyntetyków. 

PROJEKTY INŻYNIERSKIE

BADANIA, PROJEKTY, MONITORING, NADZORY
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