
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego "KARTEL" S.A.
PL 28-300 Jędrzejów
uL Przemysłowa 8

TELEFONY:

Recepcja
tel./fax: +4841 3862667
teL/fax: +48 41 386 26 98

Prezes Zarządu
Sekretariat I
tel.: +48413868380
fax: +4841 3868385
e-mail: biuro@kartelsa.com.pl
e-mail: kartel@ki.com.pl

Dyrektor Produkcji
Z-ca Dyrektora Produkcji
Sekretariat II
tel.: +48413866027
fax: +4841 3866025
e-mail: sk02@kartelsa.com.pl

Dyrektor Zaplecza
Sekretariat III
tel.: + 4841 3868389
fax: +48 41 386 83 86
e-mail: sk03@kartelsa.com.pl

GlównyKsięgowy
tel.: +484138681 16
fax: +484138681 18
e-mail: biuro@kartelsa.com.pl

Księgowość
Kierownik Działu
teł.: +4841 38681 17
fax: +4841 38681 18
e-mail: fk01@kartelsa.com.pl

Kadry i place
Kierownik Dzialu
tel.: +48413866028
teL/fax: +48 41 386 60 29
e-mail: ka01@kartelsa.com.pł

Przygotowanie Produkcji
Kierownik Działu
tel.: +4841 3866021
tel./fax: +4841 3866023
e-mail: pp01@kartelsa.com.pl

GospodarkaMateriałowa
Kierownik Działu
tel.: +4841 38681 11
fax: +484138681 15
e-mail: gm01@kartelsa.com.pl

ZapleczeTechniczne
Kierownik Działu
tel: +48 413868387
e-mail: zapł@kartelsa.com.pl

NIP:656 00 00 091
REGON:290694609

KRS:0000040930
X WydziałGospodarczyKRS
Sąd Rejonowyw Kielcach
Kapitał zakładowywpłacony
522.000,00 PLN
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INTELSTER Sp. Z 0.0.
Oobrów8A

28-142 Tuczępy

Firma INTELSTER Sp. z 0.0. wykonała na nasze zlecenie prace elektryczne na
zadaniu: ,,Budowa Drukarni Echo Media Sp z 0.0. w Tarnobrzegu".

Wykonane prace obejmowały następujący zakres robót:
Wykonanie zasilania do stacji trafo 6/0,4KV
Wyposażenie stacji transformatorowej (transformator, most
szynowy n/n)
Montaż urządzeń w stacji transformatorowej wraz z podłączeniem
urządzeń
Montaż rozdzielni średniego napięcia wraz z podłączeniem do
mostu szynowego
Montaż rozdzielni n/n wraz z podłączeniem do rozdzielni średniego
napięcia
Montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
Wykonanie zasilania do rozdzielnic wewnętrznych
Montaż rozdzielnic wewnętrznych
Wykonanie instalacji siłowej do urządzeń
Wykonanie instalacji oświetleniowej
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z montażem
szaf 19"
Wykonanie instalacji zasilającej do szaf klimatyzacyjnych
Wykonanie instalacji odgromowej
Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
Wykonanie pomiarów elektrycznych - pomiar izolacji; pomiar pętli
zwarcia
Analiza zasilania pod względem występowania wyższych
harmonicznych

W/w prace zostały wykonane w drugim i trzecim kwartale 2006r.
Z powierzonego zakresu prac firma "INTELSTER Sp. z 0.0." wywiązała się
należycie, zapewniając wysokąjakość wykonanych prac, rzetelność i
terminowość robót.
W związku z powyższym, polecamy firmę INTELSTER Sp. z 0.0. jako
solidnego i sprawdzonego Wykonawcę prac elektrycznych.
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