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 •  projekty budowlane
 •  aranżacja i projekty wnętrz

 •  wykończenia wnętrz
 •  remonty

PROJEKTOWANIE,  DORADZTWO,  NADZÓR
AUTORSKI
      • Projekty domów i wnętrz.
      • Aranżacja nowych  i istniejących mieszkań,
        domów, adaptacje  strychów. 
      • Pozwolenia na budowę i nadzór budowlany. 
            • Doradztwo przy wyborze materiałów
        wykończeniowych i budowlanych - zakup
        i transport.
      • Nadzór autorski podczas realizacji.

KOMPLEKSOWA REALIZACJA
      Jako firma remontowa oferujemy usługi
      budowlane i remontowe w pełnym zakresie.
             Wykorzystujemy najnowsze technologie prac 
       wykończeniowych i instalacyjnych.

       Zatrudniamy doświadczonych pracowników
       i podwykonawców we wszystkich branżach
       robót wewnętrznych.  Kompleksowa realizacja, 
       remont domu,  remont mieszkania - pod klucz.

Nasze usługi oferujemy na terenie trójmiasta.

OFERTA



Współpracujemy z firmą specjalizująca się
w projektowaniu, wykonawstwie i montażu mebli
kuchennych na indywidualne zamówienie.
Projektujemy i wykonujemy zabudowy lub
częściowe obniżenie sufitu wraz z oświetleniem.
Dopasujemy materiały na wykończenie ścian.

KUCHNIA, JADALNIA

Przedpokój i hol ze względu na swoją rolę
(komunikacja) przeważnie nie są traktowane jako
pomieszczenia reprezentacyjne. Można to zmienić
poprzez zaprojektowanie i wykonanie ciekawego
sufitu z oświetleniem, zabudów, wnęk, półek
spełniających także role użytkowe. Zastosowanie
lusluster, pustaków szklanych i sztucznych podziałów
oraz dobór kolorystyki może całkowicie odmienić
nawet najdłuższy korytarz lub powiększyć
optycznie nawet niewielki przedsionek. 

HOL, PRZEDPOKÓJ

Bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie
projektu aranżacji ustawienia mebli – do niej proje-
ktujemy nowoczesne zabudowy, układ posadzki,
dopasowujemy projekt sufitu z oświetleniem,
dyspozycjami elektrycznymi odnośnie włączników,
gniazdek, poprowadzenia instalacji telewizyjnej
i i kina domowego. Proponujemy indywidualne
rozwiązania – zgodnie z oczekiwaniami klientów.

SALON

Na temat łazienek wiemy wszystko. 
Realizacje oparte są na projekcie określającym
aranżację, instalacje i rodzaj oraz format płytek.
Doprojektujemy i wykonamy wszelkie zabudowy, 
półki, blaty itp. W razie potrzeby wykonamy
wszelkie niezbędne przeróbki lub nowe instalacje
(tak(także ogrzewanie podłogowe).

ŁAZIENKA

Częścią całego procesu przygotowania inwestycji
(np. wykończenia mieszkania) do rozpoczęcia
realizacji jest projekt wnętrz i dobór materiałów
wykończeniowych. Projekt jest wykonywany 
zawsze indywidualnie pod kątem oczekiwań 
klienta, jego gustów estetycznych i potrzeb
funkcjonalfunkcjonalnych.

Dobieramy materiały wykończeniowe na podłogę,
ściany, rodzaj i kolor farb lub tapet, armaturę, płytki,
gresy, oświetlenie – wszystko po konsultacjach
z klientem.

PROJEKTY

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1990 roku.
Wykonujemy wszelkie prace związane z aranżacją
i kompleksowym wykonawstwem remontowo-
budowlanym mieszkań, domów, biur, sklepów itp.

Kompleksowa realizacja od projektu pod klucz – 
czystość i porządek – można od zaraz cieszyć się
z z wymarzonego domu lub mieszkania. 
Na wszystkie prace i materiały udzielamy gwarancji 
budowlanych.

FIRMA


