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REFERENCJE

\
Firma "Zielony Salon" z siedzibą w Mosinie prowadzona przez panią mgr inż. Lidię

Tokarską, w pierwszym kwartale 2001 roku wykonała dla GBS w Mosinie kaskadę wodną. W

ramach wykonawstwa opracowany został projekt a dalej nastąpiła jego realizacja oparta na

pracach murarskich instalacyjnych i innych. Dzięki zaproponowanym przez firmę

rozwiązaniom technicznym (zastosowaniu odpowiednich filtrów itp.) kaskada jest łatwa do

utrzymania w czystości i nie wymaga częstej konserwacji' i czyszczenia.

W związku z kompleksowym remontem budynku naszego banku (dodać należy iż

wykonana kaskada ok. 4 m2 znajduje się wewnątrz budynku na piętrze) niezbędna była pełna

synchronizacja prac firmy "Zielony Salon" z pozostałymi wykonawcami, Firma podczas

realizacji prac wykazywała daleko idącą elastyczność w działaniu w zakresie wprowadzania

zmian w projekcie na wniosek inwestora.

Prace zostały wykonane solidnie, terminowo i bez zastrzeżeń. Wykonawca w czasie

robót montażowych zachowywał należytą staranność i porządek.

O wyborze oferty firmy "Zielony Salon" zadecydowały między innymi: korzystna

cena i elastyczność firmy w dostosowaniu się do naszych wymogów. Niebagatelny wpływ na

wybór firmy miał też fakt, iż firma jest znana na okolicznym rynku z ciekawych aranżacji

terminowości i solidności.

Przedstawiciele firmy posiadają bardzo szeroką wiedzę fachową w swojej branży,

pozwalającą na doradztwo i dobór najlepszych rozwiązań.

Po zakończeniu prac stwierdzamy, że firmę "Zielony Salon" w Mosinie

możemy polecić jako solidnego i odpowiedzialnego partnera.
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