REFERANSE / ANBEFALING

Gj0vik 21,11.2008

Til fremtidig kunde av Pawel Wielgosz "Pablo".

Jeg, Svein Roar Coldevin vil med dette gi mine beste anbefalinger vedr0rende Pablo's arbeide i
forbindelse med oppussing, nybygging, maling, flislegging, muring, av bad og kj0kken.
Pablo har i de siste 5 arene statt for mye arbeid pa min eiendom, bade utvendig og innvendig.
Hva er blitt gjort hos meg:
Utvendig: Maling og Steinlegging - stralende utf0rt og til avtalt pris.
Og i h0st/vinter har det pga. forsikringsskade pa bad blitt gjort f0lgende (huset er fra 2000):
Innvendig: Riving av bad, snekker arbeid i forbindelse med forsterkning av baderomsgulv, maling av
tak / vegger, oppbygging av bad. Flislegging, elektrisk opplegg samt en del muring i forbindelse med
oppbygging av dusj vegg. Henting av materialer hos byggvarehus, kasting, rydding og siste finish.
Stralende utf0rt og til avtalt pris.
Alt arbeid er blitt utf0rt i henholdt til avtalt tid, og kvaliteten overgar var h0ye forventning. Pga.
Pablos dyktighet trenger du ikke forholde deg til flere handverkere. Pablo har hos oss vaert:
Steinlegger, maler, rivingsekspert, snekker, flislegger, murer, elektriker og arkitekt. Alt med perfekt
resultat i vare 0yne.
Pablo har vist seg som en saerdeles dyktig handverker og har levert over forventing hver gang vi har
brukt han. Han er ydmyk og d0nn aerlig, kommer gjerne med innspill om I0sninger som fungerer
bedre enn hva vi selv hadde tenkt oss. Som mennesketype ser han I0sninger i stedet for problemer.
Vi opplevde ingen ting som problemer nar vi satte oss sammen med Pablo for a finne ut hvordan vi
skulle gj0re ting.
Pablo har flinke folk som han og du kan stole pa nar det gjelder timer og ryddighet. Lokale
handverkere som har levert flis og membran hos oss har gitt Pablo de beste skussmal. Han er kjent
hos de store byggvarehusene. Vi opprettet konto og Pablo har tatt ut varer og ordnet opp som han
har halt behov. Dette gj0r at du som oppdragiver ikke trenger a bruke tid pa a organisere sa mye. La
Pablo gj0re det - lettvint for deg og best for Pablo. Da slipper han a vente pa varer som du skulle ha
hentet.
Pablo driver en ryddig butikk - dette medf0rer ogsa at han kan velge kunder i stort antall. Jeg ber
derfor om at du som kunde ogsa er ryddig. Darlige betalere b0r holde seg unna, da Pablo har bade
advokat og inkasso selskap i ryggen. Det er blitt slik i Norge i dag at det finnes bade gode og darlige
kunder. Pablo er en meget god handverker - sa han fortjener gode kunder.

Jeg far ikke fullrost den jobben som Pablo har statt for hjemme hos oss. En oppgave som virket
vanskelig og uoverkommelig kostbar, har med hans hjelp landet pa et meget gunstig niva. Vi tok pga.
ferie, sjansen pa a bytte bade bad og kj0kken. De 14 dagene vi var bortreist brukte Pablo og guttene
hans til a rive og bygge nytt bad.
Vi setter svaert stor pris pa hans dyktighet og trivelige vaeremate. Pablo vil vasre den personen vi
kontakter neste gang vi skal ha gjort noe eller kjenner noen som trenger hjelp.
Jeg gir Pablo herved mine beste referanser og kan treffes pa tlf.930 50 906 hvis det skulle vasre 0nske
om ytterligere informasjon eller besiktigelse av utf0rt arbeide.

Med vennli

Svein Roar Coldevin

