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Budowa krok po kroku

Jeśli chcą Państwo wybudować własny dom, ale nie mają Państwo czasu na przeprawę przez procedury
formalne, znalezienie właściwych wykonawców, dobór najlepszych materiałów i bieżące nadzorowanie całej
budowy – nasza oferta przeznaczona jest właśnie dla Państwa.((Powierzając realizację naszej firmie, pomożemy
Państwu nie tylko sprawnie go wybudować, ale przede wszystkim służymy radą i doświadczeniem na każdym
etapie realizacji, tak aby zastosowane materiały i technologie były najwyższej jakości, dom posiadał nowoczesne
i energooszczędne instalacje, a funkcjonalność w pełni spełniała Państwa oczekiwania.((Każdą realizację
rozpoczynamy od rozmowy, starając się dokładnie zdefiniować Państwa potrzeby. Na tej podstawie
przedstawiamy rozwiązania w zakresie projektu architektonicznego oraz technologii budowy. Dla klientów
posiadających już projekt domu dokonujemy jego weryfikacji pod kątem możliwej poprawy jego funkcjonalności
czy zastosowanych rozwiązań.((
W ramach naszej oferty:(
•

pomożemy zaprojektować dom Państwa marzeń lub wybrać gotowy projekt spośród najlepszych
propozycji na rynku, tak aby był on zgodny z posiadanym przez Państwa budżetem

•

załatwimy wszelkie formalności, pozyskamy warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne, niezbędne
uzgodnienia i pozwolenia

•

zaprojektujemy nowoczesne, inteligentne rozwiązania i instalacje, które zapewnią Państwu komfort
użytkowania i oszczędność energii

•

współpracujący z nami projektanci wnętrz zaaranżują Państwa dom praktycznie i elegancko

•

nasze sprawdzone, odpowiedzialne i sprawne ekipy budowlane, zbudują i wykończą Państwa dom
szybko i solidnie

•

dobierzemy i zakupimy najwyższej jakości materiały, zgodne z projektem oraz Państwa wytycznymi

•

zapewnimy wszystkie niezbędne prace końcowe i odbiory do oddania budynku do użytkowania i
wprowadzenia się, tak by dom służył Państwu bezpiecznie przez lata

•

ponadto: zaprojektujemy przydomowy ogród, wybudujemy basen, altankę, oczko wodne, a także
zadbamy o piękną zieleń.((

Współpracując z najlepszymi specjalistami w branży, możemy zaproponować Państwu cały wachlarz
profesjonalnych usług. Koordynacja projektu oraz najwyższa jakość wykonania to nie tylko oszczędność
Państwa czasu, ale przede wszystkim pieniędzy.
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