Oferujemy usługi budowlane - remontowe - wykończeniowe , budowa domów ,
murowanie , tynkowanie , hydraulika , posadzkarstwo i tp...
Współpracujemy z wieloma fachowcami z branży budowlanej dla tego jesteśmy w
stanie wykonać usługi niemal z każdej dziedziny budownictwa i wykończeniówki i
oddać budynek wykończony pod klucz.

Wykonujemy posadzki maszynowe Mixokretem, poziomowane
laserowo , zacierane metodą mechaniczną .
Nasze posadzki wykonywane są z najwyższą starannością , przez
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem .
Wykonujemy wylewki zarówno wielkometrażowe , jak i
małometrażowe .
Oferujemy dojazd do klienta, pomiar, oraz indywidualną wycenę.
Nasze wylewki betonowe są idealne do np. :
- pod garaż blaszany lub zwykły
-ogrzewanie podłogowe
-tarasy i balkony
-podłogi w starym budownictwie
-podłogi w nowym budownictwie
-podłogę w starej piwnicy
-posadzkę na gruncie
-hale i magazyny
-wylewkę na dachu płaskim
-wylewkę na poddasze i wiele innych...

Nasze usługi wykonujemy na terenie województwa Mazowieckiego.

Daniel Kozicki zdobywa tytuł
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-Płynny Styropian (zastępstwo styropianu pod podłogówkę)
Płynny styropian
Koszt już od 30zl /m2 przy grubości 5 cm oraz 60zł/m2 przy grubości 10 cm.
Przy powierzchniach poniżej 100m cena stała jak przy 100m.
Po trzech dniach możliwość montażu ogrzewania podłogowego
Oferujemy nowoczesny materiał zastępujący tradycyjny styropian pod wylewki.
Bez docinania, bez rozkładania styropianu pomiędzy rurkami. Nie rusza się i nie pęka przy
chodzeniu Super stabilny
Płynny styropian który oferujemy ma zastosowanie jako:
- jako warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą świeże na świeże
- jako lekkie podłoża izolacyjne pod posadzki mieszkalne i przemysłowe
- jako warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe w systemach podłóg pływających
- jako ocieplanie podłogi na stropie
- ocieplenie i utwardzenie na gruncie
- na legarach drewnianych jako podkład wyrównujący pod wylewki

Doradzimy, wycenimy , wykonamy.
ZADZWOŃ DO NAS !

721-198-475

Wykonujemy wylewki w pełnym zakresie wraz z przygotowaniem podłoża (skuwanie starej
posadzki , fachowe doradztwo, pomiar laserowy, dobór odpowiedniego rodzaju izolacji i wylewki
, szalowanie , wykonanie izolacji podposadzkowej , materiał , nanoszenie poziomów , fachowe
wykonanie) Jeśli potrzebujecie Państwo fachowego doradztwa w kwestii doboru odpowiedniego
rodzaju izolacji , ilości i grubości warstw , rodzaju odpowiedniej posadzki, zapraszamy do
kontaktu . Nasz ekspert bezpłatnie doradzi najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie. Dobierze
materiały budowlane oraz wykona pomiar laserowy.

Zapraszamy do rezerwacji wolnych terminów na
pomiary i wycenę gratis !!!
ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ 721-198-475

Gwarantujemy wysoki standard i przystępne
ceny !!!

