
Referenční list vyplněný Investorem

Číslo stavby:   6014
Investor:    Dvořákovi
Lokalita:    Praha-Dolní Chabry
Rozsah prací, m2 fasády:     258 m2
Použitý systém zateplení:     Baumit Open Reflect, TI tl. 160 mm
Termín stavby:  začátek prací     13.9.2013   dokončení prací       11.10.2013
Finanční objem(cena včetně DPH) :   360 000 Kč   

1, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?
    Na Vaší firmě se mi líbí, že zateplení fasád řešíte komplexně, v tomto oboru máte velmi dobré      
  odborné znalosti a cennou praxi v realizaci zateplení fasád různých objektů.
2, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?
  S informacemi ohledně zateplení fasády jsem byl velice spokojen. Před realizací zateplení 
našeho domu jsem se sám snažil sehnat co nejvíce informací z knih a internetu a ve většině 
krocích jste mi mé poznatky potvrdily. Ohledně realizace zateplení našeho domu jsem oslovil 
celkem 5 firem a Vaše firma byla pro mně nejprofesionálnější a nejdůvěryhodnější ze všech.

3, Jaká byla nabídnutá cena? (nejlevnější, střední, nejdražší) 
  Vzhledem k použitým materiálům na realizaci zateplení domu jsme měli ohledně ceny několik 
jednání a ve výsledku jsem byl s cenovou nabídkou spokojen.

4, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?
  S pracovníky jsem byl velice spokojen. Byli pracovití, šikovní a velice schopní. Na pracoviště 
přijížděli vždy v dohodnutém čase. Výborně sehraný a zkušený tým.

5, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?
  Úklid a pořádek byl na stavbě dodržován po celou dobu realizace.

6, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?
     Se zateplením celého domu jsem velice spokojen. Vše proběhlo podle našich představ. V domě 
  máme nyní konečně teplo, sucho a bez plísní. Abychom měli v domě 22°C, tak jsme dříve 
  průměrně protopili 280m3 plynu měsíčně. Nyní jsme na průměrné spotřebě 100m3 plynu za  
  měsíc a máme v domě příjemných 24°C.
7, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?
    Termín byl splněn v dohodnutém čase, především bylo provedeno vše kvalitně a v pořádku.
8, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby?   
    Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?
    Se zaplacením zálohy dopředu jsem obavy neměl. Ještě před zaplacením zálohy nám pracovníci  
  postavili lešení kolem celého domu - za 3hodiny, byli jako mravenci - šílený fofr a materiál nám 
  přišel za pár dní.
9, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?
    Neměli jsme důvod být z něčeho zklamaní nebo nespokojení. Vše proběhlo v naprostém pořádku.
10, Doporučili by jste naši firmu Vašim známým a rodině?
    Vaší firmu bychom určitě doporučili všem. Se zateplováním máte velmi dobré zkušenosti a 
  odborné znalosti. Umíte pracovat s moderními trendy a materiály. Snažíte se pro daný objekt 
  nabídnout co nejoptimálnější řešení ohledně zateplení a hlavně funkčnosti použitého materiálu.
11, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za řešení a realizaci zateplení našeho rodinného 
domu. Přejeme Vám hodně úspěchů a mnoho spokojených zákazníků, jako jsme byli my.
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Fotografie domu před realizací zateplení

Fotografie domu v průběhu realizace 

Fotografie domu po zateplení 
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