
Budowa OIeśnica

Posadzki wykonano w dniu 9 listopada 2O20r.

Opinia o współpracy

Firma CPA Centrum Posadzek Anhydrytowych wykonała wylewki w domu jednorodzinnym

wolnostojącym, Pan Andrzej Ćwiklik jest profesjonalistą w swojej pracy, co można było odczuć przy

każdym kontakcie. Na każdym etapie prac doradza i pomaga, cierpliwie tłumacząc wszystkie rzeczy

w sposób zrozumiały nawet dla osób niezwiązanych z branżą budowlaną. Jest zaangażowany

i pomocny - zawsze udziela konsultacjitelefonicznych i meilowych,

Sposób przeprowadzania prac oraz odbywane konsultacje sprawiły, że czulem się bardzo dobrze

doinformowany oraz zaopiekowany. Przez cały proces byłem niejako prowadzony za rękę, dzięki

czemu zawsze było jasne, co należy przygotować, w jaki sposób ijakich materiałów użyć.

Cały proces przebiegł w kilku etapach. Pan Andrzej zaczyna pracę od wykonania dokładnych
pomiarów w celu określenia grubości styropianu potrzebnego do rozłożenia na podłogach

w poszczególnych pomieszczeniach. Efektem tego jest szczegółowy raport z naniesionym na rzutach

rozkładem styropianu. Pomiary zostały wykonane bardzo dokładnie i patrząc całościowo na dom,

a nie tylko na jedną część, którą są posadzki. Przy ustalaniu wysokości styropianu zwrócono uwagę na

wysokość otworów na drzwi, czy wysokość schodów. Dostałem szczegółowe wskazówki, co mogę

zrobić na danym etapie budowy, by ułatwić sobie późniejszy dobór drzwi, a także zaproponowano mi

skorygowanie wysokości stopni na schodach, by były jak najbardziej ergonomiczne i spójne

z wylewką.

Kolejnym etapem było układanie styropianu, które, w moim przypadku, wykonywane było przez

firmę wykonującą ogrzewanie podłogowe. W tym wypadku również mogłem liczyć na pomoc ze

strony firmy CPA Centrum Posadzek Anhydrytowych. Otrzymałem szczegółowe informacje, jak

przygotować stropy pod wylewki, które mogłem przekazać firmie rozkładającej styropian. Ponadto

w trakcie samego układania styropianu Pan Andrzej przyjechał na kontrolę wykonanych prac,

doradzał oraz wskazywał ewentualne miejsca, które należy poprawić.

Całe powyższe przygotowania wpłynęły na to, że proces wykonania wylewek również przebiegł

bardzo sprawnie. Prace zostały wykonywane terminowo oraz w sposób czysty i dokładny. Zarówno
posadzka anhydrytowa, jak również ta betonowa, prezentują się bardzo dobrze,

Firma Centrum Posadzek Anhydrytowych z Panem Andrzejem Ćwiklikiem na czele jest profesjonalistą

w swojej dziedzinie. Oferuje pełne wsparcie techniczne na każdym etapie przygotowania podłoża pod

wylewki, a także wykonanie w sposób profesjonalny samych wylewek, Z całą odpowiedzialnością

mogę polecić tą firmę,
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