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REFERENCIE

P.A. NOYA s.A. potwierdza, ie REtrTT Sp. z o.o. Z siedzibą w: 44-313
ul. Kokoszycka 133, wykonała w okresie ad 16.07.2014r. do 03.10.2014r., roboty
przebudowie obięldu handlowęgo Kau{land w Krośnie plzy rrl. Niepodleglaści'

Głiwitę, drc'ia 85 łn*irł J#J # r*ku

sf*dzistaw Sląski,
uryko*czgniawę na

7, harnrgf}ffgreffi$ffi, a dcświadczona k'adra ort[u p*tęncjał
wysski poziom wykanywenia *sług" f}stychcz&Sowa

Sp- Z o"0" jest godnyffi pslecenia pert&ęręm przy r*alizasji

Zakręs zlec*nych prac *bejmslĄrał:

t " xv{ur*wanie ściarr Z pustakÓw si}ikata}Yych

2- Wykona,nie posadzki sę{nsntswą

3. Mat*wa*ie ścian i sufitiw furbą lateksswą finrry Capar*l

4. srykofte.ftie ścian d,ziałcwych Z płyt kart*naw*-gipsowych

5. M*n{au sufit.Ów systemowych swAcoustic

6. Wykcnanie b}ęąd gipsolvo-kafis$swy*h

?, Wykonanie kurtyrr-y dymswej z płyt gipsowo.kartonowych.

8. {Jtozcnis pĘĄek podł*gs}Y},ch i ścięnnych

9' Montaz *kładzilry suk}anej

Polecamy Społkę REFIT jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do wykon1'r'vania robÓt
wyks*creniowy*h.
Współpraca przebiegła sprawnie- zg*dnie
tęchrłiceny i *rganizacyjny gwere-*tują
wspÓłpraca pozwata stu,ierdziłr ze REFIT
zadarl i nwe stycyj nych "
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Sekret*riat gfdm'łły;

ttl.: +łs {3l} 4** 4I {}t}

tel./fex: +*S {3f } 4t}t} 4t' l{}
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