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RET'ERENCJE

ToP _ THIMM opakowania sp łka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp łka komandytowa
z siedzibą w Tychach przy ul' Katowickiej 188 zaświadcza, że ftrma Beta - Instal Sp łka z ograniczona
odpowiedzialnością Sp.

k z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki l71 ( poprzednia

nzw

D&J-Tech

Sp łka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K)' wykonała pface w ramach powierzonego zadania pn:
Budowa

i

przebudowa zakładu produkcji tektury

działkach 225/32 i 228132 przy d. Katowickiej

1

i

opakowari

wraz z

infrastrukturą

i

zjazdem na

88 w Tychach''

Zakres orac:

o

o
o
o
.

wykonanie instalacji c.o, c.t. oraz chłodu z rur stalowych czamych w izolacji z otuliny z wełny
mineralnej oraz kauczuku w zakesie od DNl5-DN150- 2973mb
dostawa oraz montaż aglegatu wody lodowej l 10kW

orż klimakonwektor

w 20kpl'

dostawa oraz montzLŻ aparat w GW wraz z podłączeniem instalacji _ 23kp1'
dostawa oraz montaż grzejnik w pĄrtowych _ 79kpl'

wykonanie instalacji pary i kondensatu wraz z montażem armahrry, wykonaniem stacji fedukcyjnej
oraz podłączeniem do urządzeri na hali produkcyj nej a tahŻe wykonaniem izolacji z wełny
mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej w zakresie od

o
o

DN25-DN100

- 489mb'

wykonanie instalacji splężonego powietrza z rur wielowarstwowych w zakresie od DNl5-DN63
wraz z podłączeniem do urządzeri,

wykonanie instalacji wodociągowej z rur polipropylenowych Fi 20 _ Fi 63_ l739mb w izolacji
polietylenowej wtaz z połączeniem do urządze oraz odbiomik w (ceramika sanitama),

o
.

dostawa oraz montaż ceramiki sanitamej (pisuary' umywalki' kompakty, brodziki natryskowe,

zlewozmywaki wraz zbateiami) - 95kpl,
wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych w zakresie średnic od DN32 -

DNl50

- 967mb łączonych przez rowkowanie oraz gwintowanie wraz z dostawą i montażem

hydrant w25
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Packcłging

i52-26kpl,
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Packaging

wykonanie kanalizacji deszczowej w systemie Geberit Pluvia PE SDR 77 zgrzewane doczołowo i
elektrooporowo wraz z montaŻem wpust w dachowych _ łącznie 8 1 5 mb w zakresie Średnic od
DN4O

- DN315

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w tym kanalizacji podposadzkowej z rur

PVC - 987mb,
wykonanie instalacji technologicznej (instalacja kleju) zrur stalowych nierdzewnych gat. 7.4301 w

- DN65 _ 535mb.
i AKPiA

zakresie średnicDN40

wykonanie instalacj

Termin realizacji: wrzesien2013

r.

-

październik 2014r.

WartoŚć kontraktu: 2 639 772,05 zł (brutto)

Wszystkie zadaria realizowane przez ftrmę Bęta-Instal Sp łka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp'

k

zostaĘ wykonane terminowo bez zasttzeŻeń.

Wobec powyższego w pełni rekomendujemy firmę Beta - Intal Sp. z o.o. Sp. k do wykonywania tego typu

rob t innym Inwestorom.
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