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Firma Harper HYgienics s'A z satysfakcją rekomenduję f irmę Probis sp. f o.o' f Prusfkowa jako
rfeteInego partnera w branży budow|anej i projektowej'
Na prfełomje 2013 |. i 2074 r. na f|ecenie Harper Hygienics s.A. firma ,, Probis,, wYstępujqc jako
GeneraInY WYkonawca zreal izowałe prace po|egające na Wybudowaniu :

. obiektu haIi produkcyjnej o kubaturze 51000 m3 i powje rzch n i ca łkow.tej 5100 m2, składający
się z dwóch części przeznacfonYch do pracy specjaIistYcznych ciągów produkcyjnych,
|aboratorium, c7ęści so( ja|nej i maga/ynowej'

. infrastruktury towarfyszącej w postaci stacji transformatorowej, portierni, pIaców
manewrowych iparkingów o powierzchni ponad 12000 m2 z|oka|izowanych na dfiałce
wymagajqcej całkowitego zagospodarowania,,od podstaw,, o powierfchni I iczq €ej ponad
36000 mZ ".

Bardzo istotnYm e|ementem przeprowadfonej inwestycji była optyma|.zacja projektu budow|aneBo,
umoż|iwiająca nie ty|ko obniżenie kosztów a|e również dotrzymanie napiętYch terminów Wykonania
prac budow|anych co było zwiąfane z terminami dostawy zakontraktowanej przez inwestora Iini i
technoloBicznej, wykonywanej przez zagranicznego producenta.

W ramach inwestycji przeprowadzono również bardzo trudne prace związane z podziemną
infrastrukturą ciepłowniczą, kanaIifacyjną, wodociągową, Wodną igazowniczą' Prace te wykonano
bez wstrfymywania bieźącej działaInościW sq5iadującYm z terenem budowy zakładzie produkcyjnYm
Harper HYgjenics s'A' oraz z zachowaniem WszeIkich norm befpiecfeństwa jak również dotrzymaniem
Warunków wzajemnej współpracy z innymi sąsiadującymi podmiotami'

Wszystkim tym Wymogom firma,,Probis,,sp' f o'o' sprostała wzorowo, cze8o efektem była udana
W5pólpraca, dobra jakościowo i te.minowa reaIizacja tak Wyma8ające8o prfedsięWzięcia
inwestycYjneBo. D|atego też z satYsfakcjĘ i pełnq odpowiedfia|nością, rekomendujem'
,,Probis' '  5p' z o'o., jako rzeteInego , profesjonaInego oraz dfiałającego z pasją GeneraIne8o
Wykonawcę obiektów o charakterze plzemysłowym.

HARPER HYG]EN]CS S  A
sedziba U Racław]Ćka 99 02-634wa6fawa. Poska

sąd Re]onowy d a ń sl Wa6zawyw Wa.szawie' X| | Wdział Gospodarcfy KRs
KRs:0000289345 Kaplalfak|adowy 636 700.00zł. KapilałWpłacony 636 7oo o0 f|. N|P 52] 01-20.593 REGoN:002203701

Buo H6ndÓwe faktad Produkcyjny:u] Ge| K. sosnkowskelo 34 05.300 M ńŚkMazoweck Po|ska
te '257593400 fax  25 759 85 ]0 .  e  ma1:  haDe@ hańerhvo ień ics  com Ww hśrperhyg en ics  com

r- l l l ! : '  '


