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LIST REFERENCYJNY
Niniejszym oświadczam, że Firma Beta- Instal Społka z ograniczoną odpowiedzialnościąSp.k' wykazała
t duĄm doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz umiejętnościami
organizacyjnymi.
się w trakcie wykonywania rob

Wszystkie roboty wykonane byĘ solidnie , terminowo i bez usterek.

siedzibą w Poznaniu zleciła firmie Beta_Instal Społka
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k' z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 17l, kompleksowe
Kompania Piwowarska

z
wykonanie

rob

t

S'A z

instalacyjnych

na

terenie

w następującym zakresie:

TVskich

Browar

w

Ksiązęcych

polegajqcych na wymianie instalacji z rur stalowych czarnych, nierdzewnych oraz
pomiarowej' całodobowej obsługi
serwisowej urzqdzen zlokalizowanych na hali produkcyjnej oraz pomieszczeniach
technicznych, noprawaizolacji na rurociqgachwody gorqcej, pary, kondensatu oraz
centralnego ogrzew ania min. :
tworzywowych, armatury odcinajqcej, regulacyjnej

-

-

i

izolacja termiczna stacji biogazu (izolacja wełnq mineralnq rurociqg w biogazu
o średnicy DI{I25 - 10mb wraz Z wykonaniem płaszcza z blachy nierdzewnej),
wykonanie izolacji na podporach przy rurociqgu pary (zabezpieczenie termiczne )
1)kpl
zabudowa zawor w odcinajqcych * wymiana armatury parowej DI{l25 - 5szt,
DM 0
8szt, DI{80 - 6szt,
montaż Zawor w do ciepłego poboru piwa (zaw r nierdzewny DIv25) l6kpl,
modyfikacja instalacji wody w układzie rozcienczania - wymiana kolektorow D]l{] 00

-

2kpl,

-

70mb

wykonanie alternawnej instalacji zimnej wody

- rura

nierdzewna o średnicy DI{50

wykonanie instalacji c.o. -wymiana pion w Cu o średnicy 2\x2mm - 4x6mb
wymiana instalacji młota z rury stalowej b/szwu o średnicy ]59x7,]mm - l\)mb na
wysokości ] 5m wraz z wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr B1mm w płaszczu
z blachy aluminiowej.
- awaryjna wymiana instalacji kondensatu z rury stalowej czarnej b/snvu DNl00 wraz
z wykonaniem izolacji z wełny - 250mb,
- wymiona armatury odcinajqcej na instalacji pary i kondensatu DI{200 - 1}szt, DI{L50
- Bszt, DM25 - 5szt, DI\r100 - 12szt, DM} - Ilszt, DI{50 - 20szt.
- transport oraz montaz wymiennika Pfaduco wraz z podłqczeniem instalacji oraz
armatury, wykonaniem izolacji w płaszczu z blachy nierdzewnej gr. 0,8mm
- podłqczenie instalacji do zraszania butelek- montaż Zraszaczy nierdzewnych na
instalacji wody zimnej (mycie butelek),
- wykonanie barierek ochronnych na zbiornika młota * wykonanie oraz montaz
konstrukcji ochronnych na zbiornikach wraz z podestami z krat ocynkowanych
- I500kg,

-

wykonanie ulcładu recyrkulizacji piwa - wykonanie odejśćze zbiornika piwa wraz
podłqczeniem uWadu pompowego (odbi r UDD - rura nierdzewna DN80 - 50mb,
wymiana
wymiennik w JAD X.9.88 przy zbiornikach podgrzewania wody - 6 uHad w,
z

-

modyfikacja instalacji ciepła - wymiana rurociqgu zasilania aparat w grzewczo
- wenĘlacyjnych Z rury stalowej czarnej o średnicyD]vB} - ] 50mb,
- wymiana instalacji rurowej kandensatu na linii produkcyjnej L3,L4 wraz z
podłqczeniem urzqdzen (myjka, pompa kondensatu) - rura stalowa nierdzewna
o średnicyDN65 -300mb wraz zwykonaniem izolacji zwełny mineralnej w płaszczu
z blachy aluminiowej
- wykonanie zbiornik w ze stali kwasoodpornej do produkcji syropu (zbiorniki
nierdzewne o pojemności V-3m3 z mieszadłem oraz V-]0m3 z płaszczem grzewczym.
- wymiana wymiennik w Ęp JAD na instalacji i podgrzewaczy
- wymiana instalacji kondensatu na lini L3 i L4
- izolacja termiczna magazynu chmielu oraz izolacji na mediach
- wymiana instalacji mł ta

Koszt wykonanych rob
instalacjach

Ir{H3

t:

1 577 549'00 zł brutto

tank w oddziału Zk/3

Koszt wykonanych rob

t:

195 000'00 zł brutto

Termin realizacii prac: 01,2012 r.

-

12.2012 r.

Beta- Instal Sp łka z ograniczona odpowiedzialnościąSp.k.
w pełni zasługuje na rekomendację jako wykonawca gwarantujący profesjonalny poziom usług.

Wobec powyzszego firma
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