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Firma zajmuje się profesjonalnym kuciem pali. Oferujemy pełen zakres usług dla firm realizujących budowy
na terenie całego kraju. Świadczymy usługi w zakresie specjalistycznych usług diamentowego cięcia oraz
wiercenia we wszelkiego rodzaju materiałach budowlanych. Posiadamy bogate zaplecze techniczne
pozwalające na sprawne wykonanie nawet najtrudniejszych zadań. Prowadzimy również usługi w zakresie
kontrolowanego wyburzenia i rozbiórki przy użyciu urządzeń ręcznych. Posiadamy 20 letnie doświadczenie w
zakresie kompleksowego wyposażania serwisów i warsztatów. Projektujemy i wykonujemy kompletne linie
sprężonego powietrza. Oferta:techniki diamentowe, kucie pali, kucie głowic pali prefabrykowanych, kucie
głowic pali wielkośrednicowych, realizacja żelbetowych murków prowadzących, wykonanie wieńca
żelbetowego, skucie i wyrównanie korony ścian szczelinowych, wyrównanie i mycie ścian szczelinowych,
wykucie bruzd do połączenia ścian z płytą fundamentową i stropami, wyburzenia ciężkim sprzętem
budowlanym, rozbiórka budynków, sprzedaż profesjonalnych narzędzi, projektowanie oraz montaż instalacji
sprężonego powietrza, doradztwo techniczne w zakresie wyposażenia serwisów i warsztatów
samochodowych. Nasze atuty to:zespół wykwalifikowanych i doświadczonych w branży budowlanej
pracowników, narzędzia oraz sprzęt najwyższej jakości, elastyczność oraz dynamika w działaniach,
znajomość rynku.
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