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Ostrowite L75lż, 87 - 522 Ostrowite.
Referencji dla LEW-TECH za wykonane prace na zlecenie Kamtech Sp. z o,o.

$*ty*y:

Jako Generalny Wykonawca zaŚwiadczamy, że firma LEW-TECH z siedzibą Ostrowite t75lż, 87 - 522
Ostrowite zrealizowała w ramach umów łącz,ących nasze strony podczas realizacji zadań inwestyryjnych na
terenie MONDI, NORDZUCKER" CPP TORUN PACYFIC prace w zakresie montażu konstrukcji i urządzeń
technologicznych.

Pracownikami firmy są osoby z długoletnim stażem pracy w pzemyśle spożywczym o różnorodnych
kwalifikacjach i specjalnościach, kórzv znaleŹli zatrudnienie w firmie po wygaszeniu produkcji w Cukrowni w
Ostrowitem. Bogato wyposażony park maszynowy pozwala na vuykonanie różnorodnych prac obróbki
skrawaniem, wykorzystywanych pzy wszelakich remontach oraz konserwacji urządzeń i maszyn. Kolejnym
atutem firmy jest wykonywanie prac u inwestora poprzez dobze vuyposażone zaplecze w nazędzia i
elektronazędzia,

W swoim zakresie działalnościw/w firma ma montaże oraz demontaże maszyn, urządzeń
przemysłowych, naprawy, wykonawstwo uządzeń pzemysłowych

metali metodą skrawania.
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instalacji elektrycznych oraz obróbkę

powierzone zadania:

o
.
.

Wykonanie pzeglądów paenośników taśmovrych i uządzeń podczas postojów w MODNI Świecie
Demontaż urządzeń w cpp Toruń pacyfic
Nadzór nad montażem urządzeń cukru surowego - podnośnik kubełkowy i przenośniki taśmowe w
Cukrowni Chełmza

-

Nordzucker.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską i najwyższą wiedzą fachową.
Z pełnym pzekonaniem polecamy firmę P.P.H.U. ,,LEW

- TECH" W.Lewandowskijako

rzetelnego wykonawcę.

Referencje wystawiono na prośbęWykonawcy.
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