


Bygningsautomasjon og -sikkerhet 

 vi utvikler konsepter og gir råd 

 designer 

 vurderer kostnader 

 installerer og programmerer 

 trener personell 

 reparerer 
 



JANROM – fra konsept til fullføring  

 brannalarmsystemer (SAP-systemer) 

 akustiske varslingssystemer (DSO-systemer) 

 røykventilasjonssystemer 

 ventilasjonsstyringssystemer 

 slokkestyringssystemer 

 branntetting av gjennomføringer 

 impregnering av bygningskonstruksjoner 

 teletekniske installasjoner: LAN, CCTV, angrep- og 

innbruddsalarmanlegg, tilgangskontrollsystemer o.a. 

til bruk i offentlige bygninger 



 Polon Alfa - SAP Polon series 4000 

 Bosch Security System (SAP FPA 5000, DSO Praesideo, Plena) 

 ADI International – SAP Algorinet, DSO Sinaps 

 Siemens – Synova, Algorex 

 ADT – SAP Zettler, DSO Audix 

 GE Interlogix – FAP  

 Esser – IQ8 Control  

 D+H i Mercor 

 Ambient System – Schrack, Venas 

 

JANROM – bygningssikkerhet 



nyest teknologi, best kvalitet 

Sertifikater for autorisasjon og gjennomføring av opplæring 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for 

gjennomføring av opplæring, kurs 

og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring 

av opplæring, kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



Diplomer, sertifikater for gjennomføring av opplæring, 

kurs og eksamener. 



JANROM – realiserte investeringer   
Vi utførte investeringer for bedrifer: Erbud Szczecin i Poznań, Allcon Gdynia, 

Ekolan Sopot, Eiffage Mitex Poznań, Imtech Gdańsk, Elektrobudowa  Gdańsk, 

Korporacja Doraco Gdańsk, RZI Człuchów, RZI Słupsk, „Przemysłówka 03” Elbląg, 

Elzambud Elbląg osv.  

Vi installerte sikkerhetssystemer i objekter: Domstolene i Lębork, Miastko, Bytów, 

Słupsk, akademiske bygninger av Det biologiske fakultet i Warszawa, Gdańsk og 

Den offentlige profesjonsskole (PWSZ) i Elbląg, EM i forball 2012 – PGE Arena 

Gdańsk stadionanlegget, idrettshallen i Lidzbark Warmiński, for 

industriselskaper: Petrobaltic Gdańsk, Lotos Gdańsk, Flair Poland i Słupsk, 

AJ Słupsk, Antado i Straszyn, laminatprodusenten Amitech Gdańsk, 

Laminopol Postomino, treindustriselskapet Abatec Damnica, medisinske 

fasiliteter: sykehuset i Słupsk, Senter for invasiv medisin i Gdańsk, for hoteller og 

kontorbygninger: Hotel Marine Kołobrzeg (der det danske fotballlaget bodde 

under EM i 2012), Hotel Paulinum i Jelenia Góra, Hotel Apollo i Karpacz, PKO BP 

Gdańsk, Hotel Scandic i Gdańsk osv. 



DELPHIA YACHTS KOT ANS 19-400 Olecko ul. Kościuszki 63 
Yachtverft – brannbeskyttelse i fire produksjonshaller – prosjekt, 

montering og igangsettelse av brannvarslingssystem. Tjenesten utført på 

oppdrag fra investoren. 



Petrobaltic Gdańsk  
- Bosch FPA 5000 SAP + 

styringsanlegg  



PGE ARENA GDAŃSK 

stadionanlegget for EM i fotball i 2012 

REFERANSEBREV  
       Vi fastslår at hovedenterprenøren for byggingen av PGE Arena  

i Gdańsk – Konsortium HYDROBUDOWA Polska AS, adresse:  

ul. Skórzewska 35, Wysygotowo nær Poznań, 62-081 Przeźmierowo, og 

ALPINE Construction Polska AS, adresse: ul. Starowiślana 79, 31-052 

Kraków, gav ansvar for brannbeskyttelse av stadionanlegget til Roman 

Pawłowskis bedrift JANROM fra Gdańak. 

       Bedriften fullførte sitt oppdrag svært godt, til tross for pålagd kort 

tidsfrist for realiseringen og mange vanskeligheter knyttet til løpende 

endringer i prosjektet. 

        Arbeidet ble utført effektivt, punktlig og fleksibelt etter behov knyttet 

til løpende byggearbeid. Bedriften viste bemerkelsesverdig mobilitet og 

kompetanse angående løsninger på ulike uvanlige tekniske problemer. 

        Med venlig hilsen, Konsortium HBP-Alpine Szymon  Poźniak  

                     Bygningsingeniør 



Hotellet ble utnyttet under EM i fotball 2012.  

Her bodde det danske laget. 



 

Allcon Construction SA SKA 81-537 Gdynia, i Luzycka 6 som en generell entreprenør 

Biologi Avdeling i Universitetet i Gdańsk selskapet var overlatt Roman Pawlowskis PM 

Janrom fra Gdansk omfanget av arbeidet knyttet til brannbeskyttelse i bygningen. 

Omfanget av arbeidet omfatter installering av brann-beskyttelse signal-eksplosiv. 

Hele arbeidet som er gjort av selskapet Janrom overskredet mengden av 390000 PLN. 

Selskapet har iverksatt sitt arbeidsomfang svært godt til tross for kort varsel som kreves for 

å gjennomføre disse, og en rekke problemer knyttet til de aktuelle endringene i regelverket. 

Arbeider er utført effektivt, i tide og fleksibelt på behovene til den eksisterende bygningen 

foran verk. Bemerkelsesverdig mobilitet og kompetanse til å løse eventuelle uvanlige 

tekniske problemer. 

  

Administrerende direktør i produksjon 

Piotr Hanyż 

REFERENSER 



REFERENSER 

 Gjør oppmerksom på at for behovene til installasjonen av 

bygningen Invasiv Medisin senteret i  gata Smoluchowski, har selskapet 

JANROM Roman Pawlowski gjort på våre vegne alt arbeidet knyttet til 

brannbeskyttelse av bygningen.  

 På grunn av det høye antallet passerer gjort installasjon 

arbeidsomfang verdi oversteg 500 000 PLN. 

 Bedriften har overholdt de oppgaver til minst godt under den 

originale krav og til tross for vanskelighetene som oppstår fra den 

tekniske kompleksiteten av bygningen. 

 Arbeidet ble utført effektivt, på tid og fleksibilitet til å tilpasse 

seg skiftende arbeid foran. Det setter også pris på den nødvendige 

kompetanse til å løse uvanlige problemer i enheten. Motta PSP brann 

bygningen fant sted, slik at ingen store problemer. 

 

   Project Manager 

   Imtech Polska SA 



Sanatorium-feriekomplekset ARKA-MEGA SA Kołobrzeg i Sułkowskiego 11  – 
var designet og implementeret av en helhetlig brannvern. Reparert og iscenesettelse anlegget. Omfanget av 

arbeidet inngår brannalarm SAP                                                          Akustisk varslingssystem, røyk 

ventilasjon systemer og kontrollrutiner                                                              porter og dører brann, 

Brannsikre forseglingssystem passasjer                                                      på grensen av brannsoner. Alt 

arbeid er utført på vegne av hovedentreprenør  

Eiffage Budownictwo MITEX S.A. Poznań 

. 

 

 Vi ønsker å informere  at Roman Pawlowskis PM Janrom far Gdańsk 

var en underleverandør av brannslokkeanlegg og utvidet reparert av oss ved Senter 

for Sanatorium-feriekomplekset i Kolobrzeg, i Sulkowski 11 

 I forhold til arbeidet overlatt til selskapet gjennomført en 

brannvarslingsanlegg og hørbar varsling. Kontraktverdien var EUR 1 290 000 zł net. 

Bedriften har faglig forberedt og disiplinerte ansatte, det nyeste utstyret for rask 

montering i / på systemer og den nødvendige måle-og testutstyr. Dette preparatet har 

tillatt selskapet å møte svært stramme tidsfrister av investeringen. 

 Etter vår mening har selskapet unnlatt å oppfylle sine forpliktelser 

godt i alle aspekter - organisatoriske, tekniske, kvalitative og betimelig. 

 

                    Direktør for utførelse 

    Jerzy Wegner 

  REFERENSER 

 

 Szczecin 27-07-2006 

 Oddział Poznań  

61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43 

tel. 616503700 fax: 616503710 

poznan@budownictwo.eiffage.pl 



REFERENSER 

  

 Sanatorium-feriekomplekset ARK-MEGA Sp. av o.o. Kolobrzeg, i 

Sulkowski 11d - design og implementering av en helhetlig brannvern. SAP 

brannvarslingssystem, Akustisk varslingssystem, røyk ventilasjon systemer 

trapper og kontroll. 

Sluttattest 

Sanatorium-feriekomplekset ARK-MEGA SA i Kolobrzeg. Fere år jobbet med  

bedrift  JANROM Roman Pawlowski, var basert i Gdansk. Siden begynnelsen av 

samarbeidet var vellykket og fruktbart. Vi er veldig glade for å jobbe fordi alle 

bestillinger er utført profesjonelt, på tid og uten reservasjoner, og tjenestene tilbys 

på et svært høyt nivå. 

I 2006 har selskapet bestilt vårt selskap JANROM Roman Pawlowski ytelse av 

industrielle anlegg og brannbeskyttelse system. sammen med den nødvendige 

dokumentasjon. Vi er glade for resultatet av ordren, som i stor grad økt 

standarden på anlegget vårt, samt trygghet og sikkerhet for våre gjester. 

For sin del, erklærer sin vilje til å fortsette samarbeidet, noe som trolig vil gi 

konkrete fordeler for begge selskapene.   

                       Styreformann 

                  Ryszard Kulawiak 



Teknisk Museum  i Szczecin  
Brannvarslingsanlegg Esser, den strukturelle nettverk,  

innbruddsalarm, videoovervåkning Samsung 

Galeri PIAST Szczecin 

røykevakueringssystemer 

  REFERENSER 

 

Langsiktig samarbeid med byggefirmaet ERBUD SA resulterte 

i utførelsen av mange investeringer i Szczecin. 

            Dette brevet bekrefter vi at Roman Pawlowski Janrom  med 

forretningskontor i Brylantowej 2-3 er et selskap som i rollen sin som 

underleverandør elektrisk, lavspenning, signaliserte bygging av våre bygninger 

viste de høyeste kravene satt av oss - pålitelighet, ærlighet, ansvar, nøyaktighet 

av arbeid og aksept. Vårt partnerskap med Janrom startet tidlig i 2007 og dens 

effekter er gunstig for begge sider. Listen over avsluttede prosjekter inkluderer 

installasjon: 

1. PAZIM Szczecin – installasjon av brannvarslingsanlegg - passiv sikkerhet 

kontraktssummen 250 000, gjennomføring i 2007.  

2. Galeri Arkada Poznań – elektriske kraftsystemet, brannvarslingsanlegg, den 

strukturelle nettverk, innbruddsalarm, videoovervåkning - kontraktssummen  

på 1 200 000, gjennomføring i 2008. 

3. CDiDN Szczecin – ektriske kraftsystemet, brannvarslingsanlegg - mengden av 

kontrakten 800 000, gjennomføring i  2008. 

4. Teatr Lalek PLECIUGA Szczecin - brannvarslingsanlegg, 

røykevakueringssystemer, alarm system - mengden av kontrakten 480 000, 

gjennomføring i 2009. 

5. Teknisk Museum  i Szczecin - brannvarslingsanlegg, den strukturelle nettverk, 

innbruddsalarm, videoovervåkning - kontraktssummen 250 000, gjennomføring  

i 2010. 

6. Galeri PIAST Szczecin – røykevakueringssystemer - mengden av kontrakten  

900 000, gjennomføring i  2010. 

7. Galeri TURZYN Szczecin – brannvarslingsanlegg, røøykevakueringssystemer, 

alarm system - mengden av kontrakten 800 000, gjennomføring i 2010. 

PW Janrom å ivareta sitt arbeid fulgt veldig godt, var det ingen innvendinger mot 

organiseringen av arbeidet, til deres nivå av teknologi og kvalitet.  

Vi kan sørge for at samarbeidet med dette selskapet og deres suksess i mottakere av 

arbeidene.  



Galeri TURZYN 

 Szczecin 



Teatr Lalek PLECIUGA 

Szczecin, en Teaterplassen 1 
- detaljert design og implementering av 

SAP, CCTV, SSWiN LAN med sentralen. 

I tillegg immunisering gjort bygging stål 

struktur brannhemmende maling og 

brannsikre forsegling ledd flytte og brann 

ved kantsoner på vegne av 

hovedentreprenøren ERBUD SA 

Szczecin i Mostnika 22. Arbeidet, til 

tross for den meget vanskelige mottak 

investor - ECE SA Warszawa - Vårt 

firma har gått uten feil. 

ARCADE kontor Poznan 

Obornicka 229  - utkast til 

forskrifter og som-bygget og 

installasjon av forsyning 

(transformatorstasjonen, 15 kV 

høyspent apparatanlegg, LV tavler, 

automatisk overføring bryter) og alle 

lavspenningsanlegg - brann 

alarmsystemer, kameraovervåkning, et 

nettverk av strukturelle, anti-tyveri-

system) på vegne av 

hovedentreprenøren ERBUD SA  

Poznan 



CD og DN Szczecin  
Bosch FPA 5000 + styring, LAN, CCTV, 

automatikk. 

PAZIM SA i Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin  
- design og bygging av brannsikre forseglingssystem på 

grensen av brannsoner på vegne av hovedentreprenør 

ERBUD S.A. Szczecin i  Mostnika 22. 



JANROM – realiserte investeringer 

 Residens HORIZON Littoral Gdańsk, 

Kolobrzeska - design og bygging av brannsikre 

forseglingssystem passasjer på grensen av 

brannsoner på vegne av hovedentreprenør EKOLAN 

S.A. Gdynia, i Wielkokacka 2.  



Torghall "Pod Wieżą" i Slupsk   
var designet, installert og idriftsettelse av brannvarslingsanlegg med installasjonen kontrolleres av 

systemet brann. Dører og branndører, røyk lufting system og et system av akustisk alarm. 

Galleri Jantar i 

Slupsk   
SAP Esser og DSO hjelpe 

med å gjøre Bosch. 



           Dette brevet gir referanser til PW JANROM basert i Gdansk, Brylanotwej 2/3.  

Selskapet JANROM utført for installasjon av våre lave dagens systemer - brannvern - 

brannalarm og stemme evakueringssystem og anti-tyveri-systemer. Disse installasjonene er 

utført i pensjon på gamle bryggeriet. 

          Fra sitt omfang har perfekt oppfylt til tross for mange endringer i beslutningsprosessen på 

den delen av investor og dokumentasjon avvik. 

          Selskapet har utarbeidet et brannvarslingsanlegg til BMS og BMS sammen med 

entreprenøren har ført til en omfattende samling av verker.  

  

    Direktør for gjennomføring 

                                                                                                                Ryszard Tomczak 

 

REFERENSER 



Palass Paulinum  

i Jelenia Góra 
Brannvarslingsanlegg SAP Sagitta 

100 og styring. 

Residens Apollo i Karpacz   
Brannvarslingsanlegg SAP Sagitta 100 og 

styring. 



          Dette brevet bekrefter at selskapet Roman Pawlowskis PM 

JANROM Gdańsk var en underleverandør av elektroniske 

sikkerhetssystemer og telekommunikasjon på den nybygde marine 

port i Elblag. 

          I gjennomføringen av selskapet var å produsere og 

igangsetting og utarbeidelse av as-built dokumentasjon for 

brannvarslingsanlegg, innbruddsalarm og adgangskontroll og ITV 

system. Kontrakteverdien var EUR 400 000 PLN brutto. 

        Vi ønsker å understreke at selskapet ikke klarte å oppfylle 

sine oppgaver på en måte særegent i forhold til aktualitet og 

kvalitet på arbeidene. 

 

 

                           Styreformann 

                        Piotr Boryszewski  

ANBEFALT OPINION 



Hotel Rejs i Ustka  

Brannvarslingsanlegg SAP 

Bosch FPA 5000 oraz styring.  

Alma Market Sopot ul. 

Sikorskiego 8-10 – 
Brannvarslingsanlegg SAP Polon 4000; 

prosjekt i og ytelse av brannhemmende tetting 
system passasjer på grensen av brannsoner på 
vegne av hovedentreprenør IXO Service 47-

200, Kędzierzyn - Koźle, Piastowska 40. 



         Vi er glade for å kunngjøre at Roman Pawlowskis selskapet er anbud er valgt av 

oss til å utføre teknisk brannvern system for sykehuset anlegg under bygging i Slupsk - 

brannsikkerhetssystem passasjer. Investeringskostnaden utgjorde 203 300  + mva. 

       Til tross for de mange vanskeligheter som følge av behovet for å tilpasse seg et 

stadig skiftende tidsplan for bygging Roman Pawlowski har vist flid og punktlighet i å 

utføre denne oppgaven. 

        Etter vår mening utført arbeidet på selskapet solid, så glad vi kan anbefale 

tjenestene til dette selskapet som en pålitelig og profesjonell.  

              Med vennlig hilsen 

   Byggning Korporasjon  DORACO 

                  Anleggsleder 

              Eugeniusz Wegner 

REFERENSER 



Aquapark FALA i Łodz 
Brannvarslingsanlegg Bosch 

FPA 5000 og styring 

PWSZ i Elbląg 
Brannvarslingsanlegg Polon Alfa  

og styring 

OSW Klimczok i Ustronie 

Morskie - Brannvarslingsanlegg 

Bosch FPA 5000 

        Vi ønsker å kunngjøre at selskapet er Roman Pawlowski eier av PM Janrom Gdańsk var en 

underleverandør for brannvarslingsanlegg reparert av vårt selskap ved det tidligere regionskontor i 

Elblag, i Wojska Polskiego 1 for Høyere Yrkesskole i Elblag. Kontraktsverdien utgjør PLN 150 000 netto. 

Etter vår mening har selskapet unnlatt å oppfylle sine forpliktelser godt i alle aspekter - organisatoriske, 

tekniske, kvalitative og betimelig. 

     Eier av selskapet 

       Antoni Klecha 

REFERENSER 



Hotel „Wodnik”  

i Łeba 
Brannvarslingsanlegg Polon 

4000 og styring  

OSW Natura Tour Radość  

i Ustka - design og implementering av 

en omfattende brannvern - 

brannvarslingsanlegg SAP, 

Talevarslingssystem DSO. 

 



Nordre Verf Gdańsk 
D+H Røykfritt  Kontrol 

+Styring  



Treningsstudioet SP 

Lidzbark Warmiński 
- forsinking stålkonstruksjon  



Vi trene og 

forbedre selv. 



Vi trene og 

forbedre selv. 


