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Sprzedaż i montaż paneli dekoracyjnych 3D remonty
http://pdinvest.pl

Firma PD Invest od początku swojego istnienia działa w branży remontowej. Realizujemy kompleksowe
usługi remontowe i wykończenia wnętrz. 
Kompleksowe remonty, tzn. bardzo szeroki zakres prac, w których znajdują się między innymi: układanie
glazury i terakoty, gładzie, malowanie, zabudowy G/K, a także sprzedaż i montaż paneli 3d Loft, sprzedaż i
montaż sufitów napinanych oraz instalacje elektryczne i IT, instalacje hydrauliczne i CO.
Kompleksowe wykończenia i remonty z PD Invest to również oszczędność czasu inwestora, ponieważ
jesteśmy w stanie wykonać remont z własnym materiałem, ewentualnie zorganizować dostawy niezbędnych
produktów do wykończenia wnętrz. Przeprowadzamy profesjonalne remonty mieszkań, biur oraz pomieszczeń
w obiektach użyteczności publicznej. Stawiamy na sprawność i terminowość wykonywanych prac. Do naszej
dyspozycji pozostaje nowoczesny sprzęt, a nasz zespół tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy -
specjaliści w różnych dziedzinach. Wieloletnia praktyka oraz wiedza wyniesione z realizowanych remontów
pozwalają nam wciąż się rozwijać i tworzyć naprawdę spektakularne projekty.W trakcie trwania naszej
umowy, gwarantujemy fachowe doradztwo oraz stały kontakt z Klientem. Służymy naszą wiedzą na każdym
etapie realizacji zlecenia. Naszą misją jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Zleceniodawcy oraz wykreowanie
przestrzeni, która będzie w pełni odpowiadać jego oczekiwaniom.Oferta dla osób poszukujących solidnego
partnera i rzetelnej firmy oferującej remonty mieszkań, wykonującej swoje usługi od wielu lat. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu.
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