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POSWIADCZENIE

Finna KLAR Spólka Jawna - Tomasz Bujak, Tomasz Lewandowski ul. Unruga 111 w Gdyni
poswiadcza, iz Finna Doradztwo ADR, BHP itp. ADRenalina Pawel Buczko, ul. Witominska 6/1 w Gdyni,
dokonala kompleksowej pomocy przy przygotowaniu nowo budowanej hali magazynowej z czescia
biurowo-socjalna w Chwaszczynie, do odbioru przez Panstwowa Straz Pozarna.

W zakres obowiazków wchodzilo:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci przyjetych w niej rozwiazan
z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
sporzadzenie spisu dokumentacji niezbednej do zakonczenia inwestycji i odbioru przez Panstwowa
Straz Pozarna.
weryfikacja wskazanej dokumentacji niezbednej do odbioru przez Panstwowa Straz Pozarna.
przeprowadzanie kontroli zgodnosci wykonywanych prac z projektem budowlanym oraz przepisami
z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
przeprowadzenie
praktycznych
prób
zadzialania
urzadzen
przeciwpozarowych
dot.
przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz systemu
sygnalizacji pozaru.
wskazanie prawidlowego rozmieszczenia znaków bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji, urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic.
sprawdzenie zabezpieczenia przejsc i przepustów instalacyjnych przechodzacych przez sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego.
udzielanie porad i konsultacji telefonicznych/mailowych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
zwiazanych z inwestycja.
sporzadzenie wykazu gasnic.
biezace przekazywanie infonnacji wskazanej przez inwestora osobie w zakresie stwierdzonych uwag
i nieprawidlowosci dot. ochrony przeciwpozarowej.
opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
weryfikacja dokumentacji dot. elementów wyposazenia i wystroju wnetrz.
uczestniczenie podczas odbioru przez Panstwowa Straz Pozarna.
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OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

- generalne wykonawstwo obiektów handlowych

- nowoczesnosc rozwiazan technicznych

- meble chlodnicze sklepowe, klimatyzacja

- wybór kolorystyki na zyczenie klienta

LG,

komory i urzadzenia chlodnicze

- instalacje wentylacyjne, elektryczne, wod-kan, c.o.

- niska awaryjnosc, atrakcyjne ceny

- wyposazenie sklepów

- serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
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Zadania zrealizowane przez ADRenalina Pawel Buczko ul. Witominska 6/1 w Gdyni w ramach
powyzszego zlecenia zostaly wykonane zgodnie z wiedza techniczna, w sposób profesjonalny, z nalezyta
starannoscia i zgodnie z terminem. Kontakt z firma przebiegal bez zadnych problemów.

Firma ADRenalina ul. Witominska w Gdyni, podczas realizacji zadania wykazala sie wysokim
profesjonalizmem oraz bardzo dobrym przygotowaniem. Jest to firma solidna, godna zaufania oraz
polecenia.
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