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§ENEfrALN E WYK§ff &!S$TW§:
* ał]iekty produkc}jne,

us}łgovłe, haldlolve
+ tludynki uzytecanclści

pubIiczne'j
* budynki rnieszkalnt

H§BOTY
l NżYNl ERYJt{O-Dfi 06OWE:
* budowa autcstrad, rlróg,

lotnisk
'ł' eletnenty miejskiej

infrastruh tury 1,onrLllrikacytlej
* zagospodarcy/ani$ t§renu

U§ŁUG| W UAKRE§IE WYNĄJMU:
* ma§zyłr drogłwych
+ sprzetu brłdovłlanego
f środków li,an§portu

Warszawa, 15.1 1.201 1 r.

REFERENCJE

MlRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach

zaświadcza, że firma §onsteel §p. z o.o. realizowała

dla nas kompleksowe roboty zelbetowe monolityczne,

montaz prefabrykatów zelbetowych araz izolację

termiczną i przeciwwodną podziemia w systemie

,,Voltex" przy budowie Centrum Nauk Biologiczno-

Chemicznych (CeNT lll) Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul, Zwirki Wigury, Obiekt ten posiada jedną

kondygnację podziemną i 6 kondygnacji naziemnych o

łącznej powierzchni całkowitej 11 9B0 m2 i kubaturze

32 400 m3,

Wbudowane zostąło 8 740 m3 betonu w tym 850

m3 betonu barytowego oraz 950 T stali. Wartość

kontraktu wyniosła 8.085, 271,4g zł netto.

lnformujemy, iż firma Consteel §p. z o.o.

dotrzymała napiętego terminu realizacji konstrukcji

żelbetowej budynku, natomiast na etapie

wykonywanych prac wykazywała duze zaangazowanie

w nadzorze araz wykonawstwie inwesiycji. Pragniemy

rowniez zwrócić uwagę na fachową wiedzę z zakresu

realizacji konstrukcji zelbetowych,
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GEN§RALN§ WYł{§NAW§TWOI
* obiekty produkcyjne,

uslugowe, handlowe
* budynki uży{eczności

publicznej
+ budynki mieszkalne

RoBoTY
łH ŹYillEnYJ§O-DRoGOW§l
* budowa autostrad, dlóg,

lptnisk
* elenrenty miejskiej

infrastruktury komunikacyjnej
* zagospodarowanie terenu

U$ŁU§l W ZAl{RE§tE lfilY§AJMU:
* masayn drogowych
* sprzęiu budowlanego
+ środków transportu
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Z przyjemnością polecaffry firmę Consteel Sp. e

o.o. jako rzetelnegCI i solidnego paftnera. Usługi

świadczon e przęz Consteel §p. z o.o. cechuje bardzo

dobre przygotowanie zawodowe kadry nadzorującej

wykonawstwo, wysoka jakość, pełen profe§jonalizm,

§zybkośc wykonywanych prac oraz bardzo wysoki

standard świadczonych u§ług.

.,rata' 1il:-

W**
Bffi§n&e§# €,

§$- 1 ffi 
, 

§k en{,€m*:,? i'i,,Ł'.;-,,u,ą*tsl. {s_46}833-$s"2ł: #i:§##" '"

",.^ ___tel.ńa>l 
l|i-+t]} 8JJ-97 3ź- 

-"
, N|Ps}ei ip?:żlgJii, ni ?50?1230,*

ffi§

.;-ffiffi,-
',\GERTI,-=,--'

l§S S§St : ?E§S


	10
	15

