
 
Sal Vader 

 2 godziny temu 

Usługa została wykonana fachowo bez prób oszczędzania materiału a cena należała do 

naprawdę przystępnych. Wykonanie poprzedziła staranna analiza zakończona cennymi 

poradami, które pomogły mi ustrzec się przed błędnymi decyzjami. Obaj członkowie 

dwuosobowej ekipy to fachowcy (naprawdę nie każdy może się poszczyć posiadaniem 

tak kompetentnego pomocnika), którzy mimo młodego wieku mogą zostać uznani za 

specjalistów starej daty w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, jak Izo_tom 

będzie pracował w przyszłości, ale gdyby kierować się tylko moimi doświadczeniami, 

to naprawdę warto zdecydować się na tego wykonawcę. PS Jeden z Panów ma jakąś 

awersję do ciast biszkoptowych (tak zapamiętam to sobie :-), ale to już zupełnie inna 

historia. 

 
Marek Odrzywołek 

 11 tygodni temu 

gorąco polecam szybko i sprawnie zrobione ocieplenie 

 
Jacek Wudarczyk 

 15 tygodni temu 

Poważne traktowanie klienta, bezproblemowy kontakt, przyjemna obsługa, 

konkurencyjna oferta. Wykonane ocieplenia poddasza – zgodne z oczekiwaniem, 

obsługa w obszarze dokumentacji – bardzo dobra. Pełen PROFESJONALIZM – 

polecam. 

 
Robert P 

 15 tygodni temu 

Bardzo dziękuję za fachowe doradztwo (wybór bardzo "ciepłej" piany) i solidne 

wykonanie prac pomimo ciężkich warunków "terenowych". Po przewietrzeniu 

poddasza (2 dni wietrzenia przy temperaturze 5-9 stopni) praktycznie natychmiast czuć 

było jak wzrasta temperatura pomieszczenia. Montażyści "karton-gipsów" zachwyceni 

właściwościami piany - praktycznie nie słychać samochodów przejeżdżających przed 

domem. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

15 tygodni temu 

Cieszymy się z Pana zadowolenia. Pozdrawiamy serdecznie. 

https://www.google.com/maps/contrib/114953532023207958474/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/110996659682975009634/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/112275091134245890754/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/106429590401110937304/reviews


 
Dawid Mazur 

 16 tygodni temu 

Użytkownik nie napisał opinii – dodał tylko swoją ocenę. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

15 tygodni temu 

Dziękujemy bardzo. 

 
Anna Sobaniak 

 17 tygodni temu 

Polecam firmę przede wszystkim za rzetelność i profesjonalizm, docieplenie wykonane 

w terminie i porządnie.Szybka realizację.Wykonanie zgodnie z wszystkimi 

ustaleniami.dziekuje i serdecznie pozdrawiam życząc samych sukcesów i duuuuuzej 

ilości tak zadowolonych klientów jak ja? 

 
Izo-Tom (właściciel) 

15 tygodni temu 

Cieszymy się, że spełniliśmy Pani oczekiwania. Pozdrawiamy serdecznie 

 
Maria Pyrosz 

 17 tygodni temu 

Pan Tomasz to profesjonalista. Zaczynając od dokładnej i szybkiej wyceny, przez prace 

zabezpieczające. Jakość wykonania bez zarzutu, czysto i terminowo. Polecam, bo w 

dzisiejszych czasach trudno o tak rzetelnego wykonawcę. Pozdrawiam Panie Tomaszu i 

dziękuję za ekspresowe wykonanie! 

 
Izo-Tom (właściciel) 

15 tygodni temu 

Miło nam :) Bardzo dziękujemy za opinię . Pozdrawiamy serdecznie 

 

https://www.google.com/maps/contrib/104319924588434055727/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/107199674857211529236/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/114759869314346962942/reviews


Waldemar Kujawski 

 18 tygodni temu 

Szybko i fachowo. Polecam. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

15 tygodni temu 

Serdecznie dziękujemy za Pana opinię. 

 
jolanta nta 

 18 tygodni temu 

Bardzo polecamy tą firmę. Szybko,fachowo,solidnie wykonane ocieplenie. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy:) 

 
Lukasz Adamik 

 19 tygodni temu 

Użytkownik nie napisał opinii – dodał tylko swoją ocenę. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy :) 

Daniel Barteczko 

 19 tygodni temu 

Super robota gorąco polecam 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy :) 

https://www.google.com/maps/contrib/105782278350170667511/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/106372090319108046814/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/110613967692752302296/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/116956430916612251485/reviews?_ga=2.30499516.2041490275.1612090666-1108241927.1612090666


 
Sebastian Hoffmann 

 21 tygodni temu 

Użytkownik nie napisał opinii – dodał tylko swoją ocenę. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy:) 

 
Sylwester Sulej 

 28 tygodni temu 

Firma fachowa, szybka i czysta. Polecam. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy 

 
Danio 

 30 tygodni temu 

Firma godna polecenia. Wszystko zrobione jak należy. Czysto i terminowo. Kontakt z 

właścicielem bardzo dobry. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

30 tygodni temu 

Dziękujemy za opinie, zapraszamy ponownie:) 

 
Marcin Krzywicki 

 30 tygodni temu 

Jestem bardzo zadowolony z wykonanej usługi przez firmę IZO-TOP. Przede 

wszystkim super kontakt z właścicielem,... Więcej 

https://www.google.com/maps/contrib/101746626620587366061/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/106196976149013342500/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/108462696500671945410/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/106036990740577750267/reviews


 
Izo-Tom (właściciel) 

30 tygodni temu 

Dziękujemy bardzo za opinię. Pozdrawiamy i do zobaczenia podczas kolejnej realizacji. 

 
michal woznica 

 31 tygodni temu 

Pełen profesjonalizm i korzystna cena. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy :) 

 
Marcin Dąbrowski 

 35 tygodni temu 

Ocieplenie wykonane zgodnie z ustaleniami. Szybko i solidnie, polecam. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

18 tygodni temu 

Dziękujemy :) 

 
Janina Sowa 

 38 tygodni temu 

Fachowa obsługa, wszystko ok, polecam. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

30 tygodni temu 

Dziękujemy serdecznie i polecamy się na przyszłość:) 

https://www.google.com/maps/contrib/108149363295394931182/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/113774187092144288995/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/112395436355281472020/reviews


 
Bartosz Sowa 

 38 tygodni temu 

Użytkownik nie napisał opinii – dodał tylko swoją ocenę. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

30 tygodni temu 

Dziękujemy bardzo. 

 
Michał Oleśkiewicz 

 38 tygodni temu 

Polecam firmę przede wszystkim za rzetelność i profesjonalizm, docieplenie wykonane 

w terminie i porządnie. Dziękuję za szybką realizację i pozdrawiam. 

 
Izo-Tom (właściciel) 

30 tygodni temu 

Dziękujemy bardzo :) 

 

 

https://www.google.com/maps/contrib/102518272264673682132/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/110113156335841757087/reviews

