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REFERENCJE,

P.A. NovA s.A. potwierdza, żę REFIT Sp. z a.o. z siedzibq w: 44-313 Wodzisław Śąskim,
ul. Kłlkoszycka 133, wykonała w okresie od 30.06.2014r" do z6.a9.2a14r", roboty wykoriczeniowe na
przebudowie obiektu Kaulland w Suwałkacb prry ul. Wierusza.Kowa|skiego 2,

Zakrcs gleconych prec obejntswał:

1. Murowanie ścian Z pustakÓ$f silikatowych

?. - Wyk*nanie ps$ad zkt sęff}entowęJ

3. Malowanie ścian i sufitcw furbą lateksową firrny Caparol

4. Wyko$anie ścian dziatarł*,ch Z płyt kartanowo-gipsowych

5. Fdontaz sufit*w systeffiG$fych OWAcotlstic

6. Wykonanis bl*nd'gipsowo-kart*nowych

?- W3lk*nenię kuffyny dym*wąi u płyt gipsowa-kartonswych.

8. {Jłczenię płytek p*dł*g*}vych i ścięnnych

9" fu[cntez {}kładeiny *zklarrej

Polecamy społkę REFIT jako solidną wiarygodną i w pełni przygotowaną do wykonywania robÓt
wyk* częniawych.
WspÓtpraca przebiegła sprawnie" zg*d.rrie
tęchniczny i *rganizaęy.iny gwera$tujq
wspiłpraca psrwala stwierdzii, Żę REFIT
zada* inwestycyjnysh.
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Z, hann*ft'*grefneffi' a doświadcucna kadra sr&"u p*te*cjat
wy$*ki p*zism qrykcnywanie ustug. Dotychczasowa

Sp. E *.o. j*st godnyrn pslęcęnie pe'rtneręm prxy ręalizacji
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