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Katowice, 01.09.2020

List referencyjny
Niniejszym potwierdzamy, że firma Stangl Technik Polska sp. z o.o. (dawniej:
EQOS Energie Polska sp. z o.o.) na nasze zlecenie (umowa nr 70/5570/2016), w
okresie od 12/2016 do 03/2018 wykonywała prace przy realizacji projektu
inwestycyjnego pn. "Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego KTW (bud.
A) w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 1".
Do zakresu prac należały:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacja wody ciepłej i zimniej;
Instalacja wentylacji i klimatyzacji;
Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej;
Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej i grawitacyjnej;
Instalacja hydrantowa;
Sieci elektroenergetyczne 0,4kV i oświetlenie zewnętrzne;
Stacja transformatorowa;
Trasy kablowe i wiz;
Rozdzielnice oddziałowe;
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
Instalacja siłowa i gniazd wtykowych;

świadczenia firma Stangl Technik Polska sp. z o.o. wykonała z należytą
terminowo i zgodnie z umową.
Ponadto, obowiązki wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia zostały wykonane
zgodnie z przepisami, w tym przepisami prawa techniczno-budowlanego,
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Personel firmy Stangl Technik Polska sp. z o.o. prezentuje najwyższy poziom
profesjonalizmu zarówno jeśli chodzi o wiedzę jak i organizację pracy. Posiadany przez
firmę Stangl Technik Polska sp. z o.o. potencjał techniczny oraz organizacyjny
gwarantują wysoki poziom wykonania usługi.
Rekomendujemy firmę Stangl Technik Polska sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy
jako firmę solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowej realizacji tego
typu inwestycji.
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Tel. +48 32 7573449
Faks +48 32 7573450
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