
Reference na provedené práce

Náš dům je z 50-tých let a za tu dobu je třeba řadu věcí opravit či zrekonstruovat. Na doporučení jsme

využili možností firmy PROREALSTAV s.r.o,, Chrudim, a nechali si na našem domě udělat následující

práce:

přepaženi sklepů - náš dům má pět vchodů, které jsou propojeny sklepy. Chtělijsme zamezit volnému

pohybu osob po domě, zejména cizích osob. Řemeslníci z firmy PROREALSTAV s.r.o. nám provedli

vyzdívky ve sklepech a osadilije dveřmi. Dále nám poskytli možnost sestav zámkových vložek tak, aby

se vlastníci za pomocijednoho klíče dostalijen tam, kam mají a mohou.

Výměna uzávěrů vody na stoupačkách - instalatéři z firmy PROREALSTAV s.r.o, provedli výměnu

uzávěrů vody na 48 stoupačkách a další desítky uzávěrů povyměňovali v jednotlivých bytech, Jejich

práce byla velice rychlá a kvalitní. Došlo tak k omezení odběru vody na velmi krátkou dobu. Jelikož u

práce přemýšleli, odvedli ji tak, aby se v budoucnu, pokud bude potřeba, nechaly kohouty lehce

vyměnit. Na jejich doporučení jsme namísto kulových ventilů nechaliosadit klasické ventily.

Výměna ventilů na radiátorech - máme ještě původníjednotrubkový systém topení, Topenáři z firmy
pR6REALSTAV s.r.o. provedli výměnu kohoutů většlně vlastníků. Postarali se o veškeré práce související

s výměnou, vč. vypouštění, napouštění a komunikace s EOP. Jelikož byli ochotni pracovat i v sobotu a

neděli, poskytli tak vlastníkům komfort v tom smyslu, že si nemuseli brát volno z práce, Harmonogram

práce dodrželi dle plánu.

Elektro-instalační práce - firma, která nám před dvěma lety prováděla komp|etní elektro revitalizaci,

se k odvedené práci a reklamacim neměla. Dodaná světla nefungovala jak měla, některé zvonky

nezvoníly a některé zapojení kabelů bylo chybné. Elektrikáři od firmy PROREALSTAV s.r.o.

povyměňovali světla za nová a technologicky lépe odpovídajícím našim požadavkům, veškeré zvonky

uvedli do provozuschopného stavu, správně pozapojovali kabely a pojistky, Dále jsme si u téže firmy

nechali udělat sjednoceníelektroměrů, protože jsme jich měli původně pět. Nyní máme jeden, Firma

nám zaiistila kompletní služby vč. vyřízení veškerých potřebných dokumentů se společností ČEZ.

oprava tlakového vodovodního potrubí a kanalizace - instalatéři nám lokálně opravili vodorovnou i

svislou zdravotechniku vč. všech podružných prací. Některá místa opravy byla velice těžko přístupná,

přesto si s opravou poradili.

Zabezpečení místnosti výboru - nechali jsme si od firmy PROREALSTAV s.r.o. zabezpeČit kancelář

výboru za pomoci mřiží na dveřích a oknech. Firma nám mříže jak dodala, tak namontovala.

Zednické práce - řemeslníci nám provedli několik zednických oprav na domě, jako např. nahazování

omítek, štukování, vyrovnávky lepídlem apod.

Řemeslníkům ze společnosti PROREALSTAV s,r.o, jsme přenechali i další opravy na naŠem domě.

V budoucnu se na tuto firmu určitě znovu obrátíme. Jejich práce je odvedena dle dohody a naŠeho

přání, zároveň nám šetří čas i energii a spousty činností okolo si zajistí sama. Pracují svědomitě, uklidí

si po sobě a u práce přemýšlí.

Někteří vlastníci využívají služeb a šikovnosti řemeslníků firmy PROREALSTAV s,r.o. i pro své soukromé

opraVy,

Doporučuji fi rmu PROREALSTAV s.r.o.
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