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Kompleksowa realizacja domów jednorodzinnych według indywidualnych projektów. Projektowanie i
budowanie domów jednorodzinnych najwyższej jakości z wykorzystaniem najnowszych technologii i
indywidualnych preferencji inwestora.Doradzimy w jakiej technologii i z jakich materiałów budować, oraz
jakie wybrać rozwiązania instalacji.Zaprojektujemy dom w pełni odpowiadjący gustom i potrzebom
inwestora. Zastanawiając się nad wyborem technologii inwestorzy biorą pod uwagę najczęściej takie kryteria
jak trwałość budynku, bezpieczeństwo, szybkość budowy, koszty budowy i przyszłej eksploatacji domu.
Uwzględniając te kryteria oraz indywidualne preferencje inwestora zaproponujemy optymalne rozwiązanie
wyjaśniając przy tym zalety i wady alternatywnych propozycji.Wybudujemy dom w ustalonym zakresie,
terminie i za umówioną cenę, dostarczając wszystkie niezbędne materiały, oraz udzielając pełnej gwarancji na
wykonane roboty. Projekt domu to nie tylko jego architektura i funkcja. O koszcie budowy, komforcie życia w
domu i kosztach jego eksploatacji decydują również konstrukcja i wyposażenie w instalacje techniczne.
Dlatego w naszych projektach szczególną uwagę zwracamy na profesjonalne połączenie tych wszystkich
elementów.Wyposażymy dom we wszytkie instalacje zapewniając maksimum komfortu. Mówi się, że budowa
domu kosztuje więcej zdrowia niż pieniędzy i że dopiero przy trzecim domu udaje się uniknąć poważnych
błędów. Powierzenie realizacji budynku profesjonalnej firmie daje nie tylko gwarancję rzetelnego i zgodnego
ze sztuką wykonania wszystkich robót, ale także daje komfort posiadania kompetentnego partnera w trakcie
prowadzenia inwestycji i po jej zakończeniu.Proponujemy wybór jednego spośród gotowych projektów.
Województwa, w których prowadzimy budowę domów to między innymi mazowieckie i łódzkie.
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