
REFERENCJE

Potwierdzamy, żze ftrma,,P.B.E. i P. Beton.Stal ostrołęka Sp. z o.o.,, była wykonawca robót
ogólnobudowlanych na terenie inwestycji ,,II etapu ocryszcza|ni ścieków i układu ocryszczania
wody technologicznej w Stora Enso Narew Sp. z o.o." w terminie 10.03.2014r. - 30.09.2014r.

Zakres prac obejmował wykonanie budynku filtrów piaskowych wraz z pomieszczeniami
rozdzie|ni elekĘcznych. Fundamenty pod spiralne wymienniki ciepła, zbiornik wody ciepłej,
buforowy zbiornik ganti reaktor metanu. Wykonanie nowego stanowiska rozładunku chemii oraz
placów manewTowych drogi pożarowej na oczyszczalni ścieków. Budynek filtrów piaskowych
zrealizowany w technologii tradyclnej murowanej wrazz ociepleniem metodą lekką mokrą.
Budynek spełnia wymogi przeciwpożarowe.

Ilości robót wykonanych przez firmę Beton-Stal ostrołęka Sp. z o.o. :

1. Roboty ziemne, wykopy ilości około 700 m3 oraz prace zasypowe
2. Płyty fundamentowe ołącznej powierzchni około 800 m,
3. Ściany murowane ołącznej powierzchni około 500 m2
4. Place manewrowe i drogi ołącznej powierzchni około 850 m2
5. Dostawa i wbudowanie stali zbrojeniowej w ilości około 40 ton.
6. Łącznailość wbudowanego betonu osiągnęła ilość 600 m3

Wartośó wykonanych robót wyniosła około 1'500)'000 PLN Netto.

Wyżej wymienione konstrukcję charakteryzujri się wysokim stopniem skomplikowania robót tj.

o Posadzki zacierane na gładko

Sciany murowane o wysokości dochodzącej do 11 metrów
Wykonanie podlewek pod pompy i zbiorniki stalowe z betonu niskoskurczowego i
samozagęszcza|nego
Wykonanie szcze|nychprzejść dla rur przęz ściany zelbetowe zbiorników
Zabezpieczenie powierzchni betonowych żywicami epoksydo}vymi
Dostawa i monteż konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu wysokich
parametrów jakościowych oraz nie zakłócaŁy pracy czynnego zakładu.

W związku zpowyżzszym polecam firmę ,,Beton.Stal ostrołęka Sp. z o.o.o' jako solidnego i
uczciwego partnera w zakresie rea|izacji konstrukcji żelbetowych o wysokim stopniu
skomplikowania.
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