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Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniu 
Inwestorów organizujemy dostawy wyposażenia 
technologicznego pochodzącego od producentów 
krajowych jak i od producentów zagranicznych,
w zakresie projektowanych instalacji lub wymiany 
istniejących urządzeń. Na życzenie Inwestora
wykonujemy prace montażowe wraz z uruchomieniem
projektowanych instalacji.

Kompletacja i dostawy wyposażenia technologicznego

Zbiorniki technologiczne do składowania ziarna 
produktów spożywczych wykonane ze ocynkowanej 

stali  nierdzewnej lub z włókna szklanego, 
posiadające niezbędne atesty dopuszczające do 

bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Urządzenia do dozowania i ważenia komponentów 
stałych i płynnych do produkcji karmy dla zwierząt, 

systemy do płynnej regulacji ilości komponentów, 
powlekania granulatu tłuszczem lub emulsją, 

emulgatorów, opryskiwaczy, przepływomierzy itp. 

Produkty i technologie stosowane w sektorze 
paszowym, mające na celu zapewnienie wytwarzania 
wysokiej jakości pasz dla różnych gatunków zwierząt  
np. bydło, owce, kozy, świnie, kury, akwakultury oraz 

karmy dla zwierząt domowych.   

Odkurzacze przemysłowe,
przenośniki pneumatyczne, systemy centralne,

odkurzacze dużej mocy i myjki ciśnieniowe 

projektujemy
i dostarczamy

Kompleksowe projektowanie
dla przemysłu:

ź zbożowo - młynarskiego

ź paszowego

ź koncentratów spożywczych

ź chemicznego i ceramicznego

Instalacje przemysłowe technologiczne 

Ochrona środowiska (ekspertyzy 
oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko)

Kompletacje dostaw i wyposażenia 
technologicznego

 Wdzydze, Polska

Gdynia, Polska



Instalacje projektowe
dla energetyki:

ź instalacje technologiczne związane
z przyjęciem, składowaniem
i rozdrabnianiem do wskazanego 
wymiaru biomasy pochodzenia 
roślinnego z transportem 
pneumatycznym tłoczącym do 
zbiorników przykotłowych

ź instalacja BIOMAX-1 wydajność
36 t/h dla Elektrowni Rybnik

ź koncepcja instalacji BIOMAX-2 
wydajność 80 t/h dla Elektrowni Rybnik

ź koncepcja transportu tłoczącego
(wyd. 20 t/h), popiołów dennych z EC2 
ze zbiornikiem składowym o pojemności 
5,0 tyś. ton dla POLLYTAG S.A.

ź instalacje przyjęciowe, składowania
i transportu do spalania biomasy agro 
i biomasy leśnej dla Elektrowni Połaniec

Biuro Projektowo Inwestycyjne CORNTECH powstało w 1990 roku. 
Od samego początku działalności stawiamy na współpracę
z najbardziej doświadczoną kadrą Specjalistów - Projektantów
w branży przechowalnictwa i przetwórstwa zbóż: Technologów, 
Konstruktorów, Architektów, Elektryków i Instalatorów, wywodzących 
się z biura "CUKROPROJEKT" w Gdańsku.
Obecnie siedziba firmy CORNTECH mieści się w Straszynie koło 
Gdańska.Współpracujący zespół projektantów posiada wieloletnie 
doświadczenie w projektowaniu i realizacji projektów zakładów 
przemysłu zbożowo-młynarskiego, piekarskiego i paszowego.

Instalacje technologiczne projektowane 

dla przemysłu:
ź transport mechaniczny materiałów sypkich  
ź transport pneumatyczny ssący i tłoczący 

nisko i wysoko ciśnieniowy
ź instalacje aspiracyjne odpylanie urządzeń
 i całych instalacji technologicznych
ź rozdrabnianie ziarna, biomasy 

energetycznej
ź sortowanie, rozdział frakcji i separacja 

zanieczyszczeń z ziarna
ź ekstrudowanie, peletyzowanie, 

brykietowanie
ź dozowanie wagowe i objętościowe, 

mieszanie i homogenizacja
ź workowanie i paczkowanie jednostkowe
ź systemy magazynowania komorowego
 i magazyny podłogowe w tym 

specjalistyczne magazynowanie ziarna  

mokrej kukurydzy z przeznaczeniem na 

pasze lub produkcję alkoholu
ź spedycja materiałów sypkich luzem
 i w opakowaniach
ź ocena zagrożenia wybuchowego urządzeń
 i instalacji technologicznych, zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwwybuchowych 

instalacji technologicznych ATEX

Zajmujemy się projektowaniem, 
przygotowaniem inwestycji do realizacji, 
nadzorowaniem realizacji
i uruchamianiem obiektów takich jak:

ź elewatory zbożowe komorowe
i podłogowe do skladowania ziarna

ź portowe terminale przeładunkowe 
ziarna i komponentów paszowych

ź mlyny zbożowe (pszenne, żytnie, 
kukurydziane, ryżowe)

ź kaszarnie
ź wytwórnie makaronów
ź wytwórnie pasz i premiksów 

paszowych
ź słodownie
ź piekarnie

Instalacje projektowe dla 
przemysłu ceramicznego

i chemicznego:

ź instalacja transportu 
pneumatycznego dolomitu 1,5 t/h

 z podaniem do pieca obrotowego 
wypalania keramzytu zrealizowana
w wytwórni keramzytu

ź instalacja rozładunku i składowania 
dla rozdrabniania żwiru do 
produkcji bloczków suporeksu dla 
PREFABED

ź instalacja aspiracyjna odpylania 
i ważenia nawozów granulowanych 
dla Zakładów Chemicznych

ź instalacja odkurzacza centralnego 
dla PTA ORLEN we Włocławku 

Wszystkie obiekty są  zaprojektowane
i realizowane zgodnie z wymogami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce oraz na obszarze
Unii Europejskiej. Wykonujemy kompleksowe 
dokumentacje projektowe (koncepcje programowe, 
projekty: budowlane, wykonawcze, kosztorysy, 
powykonawcze, inwentaryzacje itp.) Projektujemy 
obiekty nowe oraz wykonujemy projekty 
modernizacji i rozbudowy obiektów istniejących 
oraz pojedynczych instalacji technologicznych.
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