
Jako jedyni na rynku kolejowym, zrealizujemy 

Twoją inwestycję pod klucz!

Od projektu 
po realizację
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R-I-W GRUPA Sp. z o.o. została powołana 

w czerwcu 2016 roku. 



Spółka specjalizuje się w szeroko poję-

tej logistyce materiałów dla potrzeb ko-

lejnictwa. Głównym zakresem działalności 

Spółki są kompleksowe dostawy materia-

łów dla inwestycji infrastrukturalnych zwią-

zanych z budową linii kolejowych i tramwajo-

wych jak również dostawy dedykowane dla 

bieżącego utrzymania bocznic kolejowych.                                                                     

Do podstawowych kompetencji handlowych                                                            

Spółki należą dostawy materiału kolejowego 

w branżach SRK, teletechnice, telekomunika-

cji, energetyce, nawierzchni kolejowej i tram-

wajowej.

Nasza polityka jakości jest zgodna z najwyż-

szymi wymogami, a działalność jest ukierun-

kowana na osiągnięcie pełnego zadowolenia 

Klientów z dostarczonych przez naszą Spółkę 

wyrobów jak i usług. Nad całością działalno-

ści sprawuje pieczę wysoko wykwalifikowa-

ny zespół składający się z doświadczonych 

menadżerów pracujących od wielu lat na 

rynku kolejowym. Spółka posiada również 

swoje magazyny na których znajdują się za-

soby materiałowe dla kompletowania dostaw.
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Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych 

Sp. z o. o. powstała w 2013 roku z inicjatywy osób 

od wielu lat związanych z branżą kolejową.



Firma w swej ofercie skupia się na 

kompleksowej realizacji projektów                                                                         

kolejowych w branżach torowej 

SRK, drogowej sieci trakcyjnej, ener-

getycznej do 3KV i innych towarzy-

szących. Nasz zespół stanowią oso-

by z wieloletnim doświadczeniem, 

które do wszystkich projektów pod-

chodzą z zaangażowaniem, kre-

atywnością i profesjonalizmem.

Profil działalności obejmuje tematy 

projektowe wielobranżowe dla no-

wych budowli kolejowych, moder-

nizacji i rewitalizacji istniejących 

linii kolejowych oraz bocznic ko-

lejowych w systemach „projektuj” 

oraz „projektuj – buduj”. Posiada-

my doświadczenie w projektach na 

liniach kolejowych normalnotoro-

wych (1435mm) oraz na torach sze-

rokich (1520mm) i wąskich (750mm, 

785mm, 1000mm). Ponadto prowa-

dzimy usługi z zakresu nadzorów 

projektowych, konsultacji tech-

nicznych i kosztorysowych. 

Przygotowujemy dokumentacje                                                                          

dla każdego etapu inwestycji                                                                             

– koncepcji projektowych, projek-

tów budowlanych, wykonawczych, 

dokumentacji kosztorysowej, prze-

targowej oraz powykonawczej. Sto-

sujemy nowoczesne metody pro-

jektowania, m.in. oprogramowanie 

Autodesk Civil 3D pozwalające przy-

spieszyć proces projektowania przy 

zachowaniu wysokiej jakości świad-

czonych usług. 
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Firma INFRAKTE działa na rynku od 2013 roku.



Jako zespół doświadczonych 
inżynierów i techników zajmu-
jemy się projektowaniem i wy-
konawstwem robót w bran-
żach kolejowych, takich jak: 

Sterowanie ruchem 
kolejowym

Elektroenergetyka 

Teletechnika

Zakres działań INFRAKTE obejmuje m.in.:

Montaż stacyjnych i liniowych systemów sterowania ruchem kolejowym SRK.

Kompleksową budowę i modernizację przejazdów kolejowych.

Zabudowę urządzeń zasilania i sterowania.

Wykonanie specjalistycznych robót teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Montaż urządzeń telewizji przemysłowej TVU.

Zabudowę systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR.

Budowę i modernizację tras kablowych.

Roboty ziemne, inżynieryjne i ogólnobudowlane związane z przedmiotowym 
zakresem działalności.

Posiadamy odpowiednie referencje oraz zespół doświadczonych inżynie-
rów i techników z uprawnieniami pozwalającymi samodzielnie i w sposób 
rzetelny wykonywać powierzone nam zadania.



Podsumowując, jako grupa ściśle współpracujących ze sobą 

Firm proponujemy naszym Klientom produkt w postaci                                                            

kompleksowych rozwiązań dla branży kolejowo-tramwajowej:

Od projektu 
po realizację

PROJEKT                 MATERIAŁ                 LOGISTYKA                 WYKONAWSTWO 

Duże doświadczenie menadżerów pozwala na odpowiedni, optymalny dobór rozwiązań dla każdej z gałęzi proponowa-

nych usług, a kompleksowe połączenie ofert pozwala na optymalizację inwestycji pod kątem kosztowym jak i czasowym.

Jednakże nie zawsze jest zapotrzebowanie na tak szeroki wachlarz produktów przy inwestycji. W związku z powyż-

szym, jako że firmy są osobnymi podmiotami działającymi niezależnie, istnieje możliwość skorzystania z pojedyn-

czej usługi wg. potrzeb Klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
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32/ 723 12 82

biuro@riwgrupa.pl

+48 327 231 282

biuro@wppk.pl

+48 733 998 615

biuro@infrakte.pl

ul. Boczna 6, 44-240 Żory ul. Boczna 6, pok. 104, 44-240 Żory Ul. Chorzowska 73A, 40-101 Katowice


