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CONSTEEI §p. z o.o.
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a4-ż42 Warszawa

tl§T REF§RENCYINY

ANLQGISTYK Il Sp_ z o.o, S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul" Marynarska 15, niniejszym potwierdza,Że
firma CONSTEEL Sp. z o,o. z siedzibą w Warszawie, ul, Marsa 56 była na§zym Ceneralnym

Wykonawcą prac budowlanych całego obiektu biurowo - usługowego NORD POINT wraz 7 jedną

kondygnacją garażu podziemnego" Inwestycja została zrea]izowana w Warszawie przy u}. AnnOPol 17.

0gólna wartość zamówienia wyniosła 15 §56 556,90 PLN netto

Okres rea|izacji trwał od grudnia 2014 do grudnia 2015.

Powierzchnia całkowita zrealizowanego obiektu wynosi 7 90am2.

Firrna CON§TEaL Sp. z o.o. wykazała się dbałością o jakość wykonywanych robót. Prace zostały

rvykonane zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi normami i przepisanri w zakresie BHP

1raz, zgodnie ze standardami określonymi przez Inwestora. Pracownicy wykazali się

profesjonalizmem, kreatywnością i zdolnościarni organizacyjnymi, Charakteryzuje ich wysokie
zaangażowanie w wykonywane prace.

Firma ANLOGISTYK ll Sp. z o.o. S,K.A. poleca u pełną odpowiedzialnością firmę CON§THEL Sp. z o,o,

przyszłym lnwestorom jako wiarygodnego partnera w realizacji zadań bud anych.
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Referencje

Firma Anlogistyk II Sp. z o.o. SKA oświadcza, że ftrma Consteel Sp. z o.o. była
Generalnym Wykonawcą Hali Magazynowo - Usługowo - Produkcyjnej z częścią biurową i
budynkiem biurowym przy u|. Annopol 17 A w Warszawie.

Termin wykonania: grudzień 2010- wrzesień 2011
powierzchnia całkowita obiektu:
- hala 9760 m2
- biurowiec 2 606 m2
Kubatura:
- hala I25 I24 m3
- biurowiec 11 350 m3

Całkowita wartość Inwestycji zamknęła się kwotą ośmiocyfrową.
Zakręs wykonanych robót odejmował m. innymi:
- roboty ziemne
- konstrukcja żelbetowa budynku biurowego oraz fundamentów hali
- konstrukcja stalowa haltwraz z obudową
- tzolacja dachu hali o powierzchni 9670 m2
- fasada aluminiowa budynku biurowego
- instalacje wewnętrzne - elektryczne, teletechniczne, wod. -kan., wentylacja,klimatyzacja,
oddymianie,
- aranżacje pomieszczeń biurowych
- posadzka przemysłowa o pow. 9760 fta
- sieci zewnętrzne- przyłącza sanitame i c.o., elektroenergeĘczne
- nawierzchnie drogowe ok. 15 000 m2
- ogrodzenie systemowę wrazzbramą

Wszystkie prace wykonane zostńy z należryĘ starannością i w zakładanych
harmonogramem terminach z zachowaniem wszystkich wymogów technologicznych oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną. Na szczególne podkreślenie zasługuje precyzja wykonania
konstrukcj i żelbetowych.

Zarząd firmy i bezpośredni nadzór budowlany wykazał się profesjonalizmem i
umiejętnością rozwią,zywania skomplikowanych problemów technicznych. Osobistę
zaangażowanie kadry kierowniczej i odpowiedzialność za realizowany projekt pozwoliły na
zręalizowanie inwestycji w bardzo krótkim czasię. WspołpracazFirmą Consteel przebtegała
w atmosferze otwartej na wzajemnę rzeczowe i kohstruktywne propozycje t sugestie.

Firma Consteel Sp. z o.o. jest godnym
wspóĘracy przy rcalizacji dużrych projektów.
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Anlogistyk lt Sp, z o.o. S,K.A.
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Kapitał zakładowy: 31 9 000 PLN
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