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Referencje dla firmy RSTB sp. z o. o.

Oswiadczamy niniejszym, ze firma RSTB sp. z o. o. wykonala na nasze zlecenie, na terenie zakladu
produkcyjnego ISOVER w Gliwicach ul. Okrezna 16, w ramach projektu inwestycyjnego budowy
Drugiej Linii Welny Szklanej, budynek formierni, w ukladzie "pod klucz" (bez technologii).

Podstawowa charakterystyka zadania w zakresie RSTB sp. z o. o.
• Budynek technologiczny w konstrukcji stalowej, platformy dla technologii stalowe pokryte blacha

zeberkowa lub krata pomostowa, na czterech pietrach
• Posadowienie na zelbetowej plycie fundamentowej, z kanalami technologicznymi i rzapiami do glebokosci

ok. -3,5 m

• Usytuowanie nowego obiektu w bezposrednim styku z istniejacymi budynkami po stronie wschodniej,
pólnocnej i zachodniej, oraz zbiornikiem stalowym 200 m3 po stronie poludniowej spowodowalo
koniecznosc wykonania palowania zabezpieczajacego oraz stworzylo bardzo trudne warunki dostepu do
placu budowy

• Wykonanie przegród pozarowych pomiedzy nowym a istniejacymi, przyleglymi budynkami
• Powierzchnia w rzucie ok. 700 m2; kubatura ok. 15 000 m3, wysokosc do dachu ok. 22 m
• Tonaz konstrukcji stalowej budynku i platform ok. 600 t
• Wykonanie odwodnienia dachu w systemie pluvia, z przelozeniem i dowiazaniem sie do istniejacej

kanalizacji deszczowej
• Przelozenie istniejacej kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie oswietlenia obiektowego wraz z instalacja gniazd remontowych.
• Pelnienie obowiazków Kierownika Budowy.

Prace na budowie trwaly w okresie od wrzesnia 2007 do maja 2008.

W/w prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i projektem, z nalezyta starannoscia, dokladnoscia
oraz wymogami sztuki budowlanej i zostaly odebrane bez zastrzezen zarówno przez inwestora, jak
i inspektora nadzoru.

Pomimo bardzo skomplikowanych warunków i niezwykle ciasnego dostepu do placu budowy oraz
napietego harmonogramu, prace odbywaly sie w sposób solidny, ciagly i sprawny, z zachowaniem
szczególnie wysokich warunków bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajacych ze standardów
koncernu SAINT - GOBAIN. Przekazywanie frontów dla wykonawców technologii oraz biezaca
koordynacja wielu firm, takze niebedacych podwykonawcami RSTB sp. z o. o., przez Kierownika
Budowy, dzieki wysokiej fachowosci i doswiadczeniu kadry Wykonawcy, odbywaly sie bez zastrzezen,
ze zrozumieniem potrzeb inwestora.

W podsumowaniu, wyrazamy zadowolenie z dziela wykonanego przez firme RSTB sp. z o. o.
i polecamy ja innym inwestorom, jako solidnego wykonawce.
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