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SCAFF rusztowania s.c.
Sebastian Krupa

Tomasz Drewalski
ul. Zalotna 13

ELl0167lNJP12017lL

LlST REFERENCYJNY

Firma ELSUR sp. z o.o. zaświadcza, że firma SCAFF rusztowania s.c.
z siedziba w Legnicy ul. Zalotna 13 wykonała prace montażu, demontażu,
Wynajmu i transpońu rusztowań na terenie KGHM O/Huta Miedzi ,,Legnica",
ul. Złotoryjska 194.

Prace został wykonane przez uprawnionych monterów.

W ramach zleconych zadań firma SCAFF rusztowania s.c. dokonała
montazu:
- rusztowań Wiszących,
- platform przy kominie awaryjnym,
- rusztowań dla kompensatora DN2600mm na gazociąg DN2600,
- platforma przy wentylatorze MOG linia nr 2.

Wszystkie prace związane z montażem rusztowań zostały wykonane
terminowo, fachowo, bezpiecznie, z należylą starannością i solidnością zgodnie
z zapotrzebowaniem.

kserokopie otrzvmuią:
1. DS a/a.
2. PP ala.
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