
Oferta  
monitoringu lotniczego terenów inwestycyjnych 

realizacji budowli inżynierskich 



Profesjonalne drony do fotografii 
lotniczej i filmowania pojedynczych 

obiektów . 

Samoloty ultralekkie do zdjęć z większej 
wysokości (ortofotomapy ) i monitoringu 

długich odcinków autostrad.

Dysponujemy odpowiednimi 
zasobami technicznymi i 

kadrowymi. 

Motoparalotnie jedno i dwuosobowe  
ze stabilizacją żyroskopową do zdjęć z 

niskiego pułapu.  



dokumentacje fotograficzne dla inwestorów. 

dokumentacje dla firm nadzorujących realizację budów.

 dokumentacje fotograficzne dla wykonawców w zakresie postępu robót budowlanych. 

10 lat doświadczenia 
 w dziedzinie przemysłowego monitoringu 

lotniczego 



Realizowane zlecenia monitoringu filmowego i 
fotograficznego wykonywanych budowli 

inżynierskich i innych obiektów budowlanych w tym  
dróg i autostrad. 



Realizacja ortofotomap

relatywnie niski koszt produkcji ortofotomap 
niespotykana w fotogrametrii tradycyjnej rozdzielczość ortofotomap 

znakomite odwzorowanie barwne obrazu 
brak chmur oraz zamgleń 



Realizacja Numerycznych modeli 
terenu (DSM)

obraz  wiernie oddający  ukształtowanie terenu.

szczegółowe analizy spadków, ekspozycji stoków
precyzyjnie obliczane objętości wyrobisk lub hałd skalnych



Realizacja chmury punktów 
modeli 3 D 

trójwymiarowa chmurę zawieszonych w przestrzeni punktów (point cloud).

odwzorowanie realistycznych   
warunków przestrzennych 

 panujące w środowisku naturalnym

 wirtualny spacer w przestrzeni we wszystkich kierunkach

Precyzja odwzorowania porównywalna z lotniczym skaningiem laserowym (LiDAR).



Nasze wybrane realizacje:

Dokumentacja fotograficzna budowy 
mostu w Toruniu   

Węzeł kolejowo-drogowy w Solcu 
Kujawskim 

Zdjęcia lotnicze do filmu J. Zaorskiego  
„Syberiada Polska” na Syberii 

Monitoring postępu prac budowy 
obwodnicy Inowrocławia 

Dokumentacja fotograficzna dla muzeum 
Babilonu w Iraku 

Dokumentacja fotograficzna portu 
lotniczego Funchal na Maderze 



Nasze wybrane realizacje:

Dokumentacja fotograficzna trasy E 40 Przejście graniczne w Budomierzu Zbiornik osadowy KGHM Polkowice 

Dokumentacja fotograficzna dla muzeum 
Stonehenge w Anglii

Dokumentacja fotograficzna dla portu na 
wyspie Christianso w Danii



Przykładowe realizacje wykonywane 
na zlecenie firmy ERBUD

Premium Offices Warszawa 

Redison Świnoujście

kliknij

kliknij

https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20Warszawa%20maj%202017/ERBUD%20PREMIUM%20OFFICES?preview=PREMIUM+OFFICES+WARSZAWA+MAJ+2017.mp4
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV
https://www.dropbox.com/home/ERBUD/ERBUD%20%C5%9Awinouj%C5%9Bcie%20wrzesie%C5%84%202017/Radison?preview=Radison.MOV


Nasze wybrane realizacje 
filmowe:

Mosty Gotowski Obwodnica 
Inowrocławia - propozycja 

realizacji 

Lotnicze techniki filmowania 

Eurovia (współprodukcja) kliknij

kliknij

kliknij

https://youtu.be/9r8rgP8TkYQ
https://www.youtube.com/watch?v=J6Qx0000KP0
https://www.youtube.com/watch?v=_-nJxjEi56Y
https://www.youtube.com/watch?v=J6Qx0000KP0
https://www.youtube.com/watch?v=J6Qx0000KP0
https://youtu.be/9r8rgP8TkYQ


Nasze wybrane realizacje: 
zdjęcia filmowe i fotograficzne w 

różnych częściach świata 

Irak Babilon Rosja Syberia 

 Anglia StonehengeChiny Mur Chiński



Nasi dotychczasowi klienci:



Referencje:



Referencje:



Zapraszamy do 
współpracy 

SGF 2,ul. Bulwar Filadelfijski 8,87-100 Toruń, 
tel 56 6543325, 696013886,mail:grupafalco@wp.pl,www.grupafalco.pl 

http://www.grupafalco.pl

