
PAL-GAZ PALACZ Sp. z o.o. S.K.

Przyłęk 25 A

64-300 Nowy Tomyśl

NIP 7881750620

Nowy Tomyśl 20.02.2019

Ijls'l' REFERENCY.JNY

Spółka SANBET Fabryka Betonu W.S.  Piotrowscy Sp. jawna dostarczała mieszanki betonowe

do wykonania specjalistycznych posadzek przemysłowych.

Betony produkowane przez spółkę SANBET zawsze były najwyższej jakości, a dostawy na

budowę realizowane byty terminowo.

Spółka SANBET jest profesjonalnym i rzetelnym producentem mieszanek betonowych.



Kraków 13.03.2019

LIST REFERENCY:±±!l[

Spółka SANBET jest dostawcą betonów na budowy, które realizujemy we Wroctawiu

i okolicach.

Nasza współpraca trawa od 2010 roku.

Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów, które polegaty na budowie hal magazynowo -

logistycznych.

Spółka SANBET jest profesjonalnym producentem mieszanek betonowych.

Możemy rekomendować spółkę SANBET jako profesjonalnego producenta betonów.
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Wrocław 02.04.2019
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Spółka ARCHICOM Sp. z o.o. -Realizacja  lnwestycji -S.K. współpracowała z firmą SANBET

Fabryka  Betonu W.,S.  Piotrowscy Sp. jawna przy realizacji osiedla mieszkaniowego we

Wrocławiu  przy ulicy Jodłowickiej.

Współpraca polegała na dostawie mieszanek betonowych.

Spółka SANBET zaprezentowała się jako profesjonalny i godny polecenia producent betonów.

Nasza spółka może w pełni polecić i zarekomendować spółkę SANBET jako rzetelnego i

profesjonalnego producenta i dostawcę betonów.
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ARCHICOM Sp. z o.o. -REALIZACJA INWESTYCJI -S.K.
ul. Ksawerego Liskiego 7

50-345 Wroclaw

Strona 1



PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO -MONTAZOWE

EKO-MONTEX Sp. z o.o.

Krakowska 56

43-190 Mikołów

N IP 6350000707

Mikołów 22.05.2019

LIST REFERENCYJNY

Spółka  EKO -MONTEX współpracuje z firmą SANBET od 2008 roku.

Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów, polegających na budowie hal magazynowo -

logistycznych na terenie Dolnego Śląska.

Spółka SANBET to wiarygodny i profesjonalny producent i dostawca mieszanek betonowych.
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SPEC-BRUK Sp.  z o.o.  S.K.

UL.  Oświęcimska 69

32-590   Libiąż

NIP 628-19-85-685

LIST REFERENCYJNY

Libiąż dnia  10.07.2019

Firma SPEC -BRUK Sp. z o.o. S.K. współpracuje z firmą SANBET Fabryka Betonu W.,S.

Piotrowscy Sp. jawna w zakresie produkcji i dostaw kruszyw, stabilizacji oraz betonów na

potrzeby realizacji hal wielkopowierzchniowych na terenie Wroctawia i okolic.

Spółka SANBET jest profesjonalnym producentem i dostawcą kruszyw i betonów.

Produkowane materiały są najwyższej jakości, a dostawy są terminowe.

Możemy polecić i zarekomendować Spółkę SANBET jako rzetelnego i godnego polecenia

partnera biznesowego.


