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REFERENCJE

G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co, Spółka KomandYowa
ul. Marynarska 15,02-674 Warczawa zaświadcza, żę ftrma Consteel Sp. z o.o. z siedzlbą w Warszawie , ul,
Marsa 56 , wykonała w okresie od września 2009r do lutego 2010r zakręs robót związany z aranżacjąnaszego
nowego biura na ul. Marynarskiej 15 w Warszawie o pow, ok. 5500 m2.
Zalłes robót obejmował m. in. wykonanie
a
a
a
a
a
a
a
a

:

podłogi podniesionej technicznej
ścianek działowych g-k
montuż wykładziny dywanowej i PCV
sufitu podwieszanego g-k
sufitu podwieszanego mineralnego
dostawę i montaż stolarki drzwiowej
prace glazumicze
malowanie

Wartośćrobót wynosiła : 2 l62 527

zł netto

z ftrma Consteel na przestrzeni całego procesu budowlanego charakteryzowała się duża
elastycznościąfirmy w dostosowaniu terminów wykonania poszczególnych etapów robót. Pracę wykonane
zostaĘ terminowo, w wysokim standardzie, zgodnie ze sźuką budowlaną,
WspóĘraca

Polecamy firmę Consteel Sp.

z

o,o.

jako

wiarygodnego wykonawcę robót aranżacyjnych., która naszym

zdanięm daje gwarancję wykonania prac solidnie i terminowo.
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Komandytowa

ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa zaświadcza, żę ftrma Consteel Sp. z o.o. z siedzlbąw Warszawió , ul.
Marsa 56 , wykonała w okresie od września 2009r do lutego 2010r zakres robót związany z aranżacjąnaszego
nowego biura na ul. Marynarskiej 15 w Warszawię o pow. ok. 5500 m2.
Zalłes robót obejmował m. in. wykonanie
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podłogipodniesionejtechnicznej
ścianek działowych g-k
montaż v,ykładziny dywanowej i PCV
sufitu podwieszanego g-k
sufitu podwieszanego mineralnego
dostawę i montaż stolarki drzwiowej

prace glazurnicze
malowanie

Wartość robót wynosiła: 2 162 527

zł netto

z ftrma Consteel na przestrzęni całego procesu budowlanego charakteryzowała się duża
elasĘcznością firmy w dostosowaniu terminów wykonania poszczególnych etapów robót. Pracę wykonane
zostaĘ terminowo, w wysokim standardzie, zgodnie ze sźuką budowlaną.
WsPÓĘraca

Polecamy firmę Consteel Sp,

z

o.o,

jako

wiarygodnego wykonawcę robót aranżacyjnych., która naszym

zdaniem daje gwarancję wykonania prac solidnie i terminowo.
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