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Wykon uje:
kompletne obiekty
budownictwa ogólnego
i przemysłowego,
budownictwo i
modernizacja
oczyszczalni ścieków,

REFERENCJE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USLUGOWE
orBUDEKO'o inż. Janusz Lupa

wykonanie i montaż
konstrukcji stalowych,

33-000 Nowy Sącz, ul. Starowiejska 28

remonty, modernizacje
iadaptacje obiektów,

informuje, że

renowacja zabytków,

Prz edsiębiorstw o Produkcyj no

roboty instalacyjne
wod. - kan. ic.o.,
roboty drogowe
nawierzchnie z kostki
brukowej,

uksńałtowanie terenu
i mała architektura.

posiadamv svstem
zarzadzania Jakościa
Wq normv
EN lSO 9001:2000.
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Handlow
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REMB UD " Spółka z o.o.

z siedzibą w Nowym Sączu prry ul. Piotra Skargi7,
było wykonawcąrobót budowlano

-

montażowych polegających na

:

ADAPTACII OBIEKTa SZKOLENIOWO _ EGZAMINACYINEGO W BYTOMIU
PRZY UL. sTRZELcÓw rvromsrucn 98 DLA WŻIEWÓDZKIEG? oŚRoDKA
RaCHU DRoGolłEGo W KATOWICACH, aL. FRANCaSKA 78
w terminie od 16 czerwca 2005r. do 30 marca 2006r.

Zakres rzeczory obejmował : roboty budowlane, instalacje sanitarne, elsktryczne, wentylację
mechaniczną oraz drogi, place, parkingi w technologii kostki brukowej, 1ieleń, zagospodarowanie i
urządzenie tęręnu wTaz z ogrodzeniem. Budynek wykonany jest w klasię ,,D" odpornościpozarowej,
z elementów ,,nie rozprzestrzeniających ognia" tj. konstrukcja stalowa posiada zabezpieczenie
ogniochronne.
Obiekt posiada system sygnalizacji pożaru.

KUBATURA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
DROGI I PLACE

38.551,00m3

4.058,00m2
3.912,00m2
11.800,00m2

Ogółem wartość inwesĘcji wyniosła : 5.500.000 zł,

Podczas wykonywania robót dało się zauwłĘć dobrąorganizacjępracy, wysokie kwalifikacje
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pracowników oraz kadry kierowniczej.

Wszystkie prace zostĄ

zręalizowanę

z

starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sńukąbudowlaną.

należytą

Stwierdzamy, Ze jakośći terminowość wykonanych robót daje świadectwo, że firma
,,REMBUD" jest godnym polecenia wykonawcą. Możemy zpeŁnąodpowiedzialnością polecić usługi
firmy,,REMBUD" innym inwestorom, życząc równie udanej wspóĘracy.
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