techbuilding i nowe technologie
Firma Techbuilding od wielu lat świadczy usługi instalacyjne dla klientów indywidualnych, firm
i instytucji. Zajmujemy się montażem: instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, pomp
ciepła, kotłów C.O, budową sanitarnych przyłączy do budynków, montażem instalacji gazowych,
oraz instalacyjnymi termomodernizacjami budynków.
Stosujemy nowoczesne i sprawdzone technologie. Nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi
producentami urządzeń grzewczych, aby dostarczyć trwałe i bezpieczne rozwiązania.
Dysponujemy doświadczoną i wykwalifikowaną ekipą.
Stale uczestniczymy w szkoleniach i podnosimy poziom wiedzy z zakresu instalacyjnego,
aby zapewnić naszym Klientom jak najwyższą jakość proponowanych usług.
Nasza fachowość potwierdzona została wieloma certyfikatami.
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Instalacje Sanitarne
i Technika Grzewcza

Dlaczego warto
nam zaufać ?

Wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych jest kolebką
naszej działalności. Od wielu lat zajmujemy się realizacją
instalacji, oferując ich budowę we wszystkich możliwych
systemach.
Kanalizacja, gaz, woda, ogrzewanie budynków i przyłącza
sanitarne to tematyka, którą zajmujemy się już 3-cie
dziesięciolecie. Z powodzeniem wykonywaliśmy najróżniejsze
systemy instalacyjne w budynkach jedno i wielorodzinnych,
budynkach użyteczności publicznej, oraz obiektach komercyjnych
takich jak restauracje, hotele i galerie handlowe.
Naszym zdaniem, roboty instalacyjne to jeden z najważniejszych
etapów budowlanych. Od niego bowiem zależy wysokość
kosztów związanych z późniejszą eksploatacją domu bądź
obiektu budowlanego. Decydując się na współpracę z naszą
firmą, wybieracie Państwo sprawdzonego i doświadczonego
wykonawcę robót instalacyjnych.
Dodatkowo służymy Państwu pomocą w doborze oraz
dostawie odpowiednich urządzeń grzewczych i materiałów,
obsługą dokumentacyjną, oraz wsparciem we wszystkich
formalnościach urzędowych, związanych z budową instalacji
i przyłączy sanitarnych.

• Techniką sanitarną i grzewczą zajmujemy się od ponad
20 lat.
• Realizujemy instalacje sanitarne i grzewcze we wszystkich
możliwych systemach i różnych technologiach.
• Proponujemy i dostarczamy sprawdzone urządzenia
grzewcze renomowanych producentów.
• Prowadzimy obsługę kompleksową wraz z realizacją
dokumentacji projektowej i geodezyjnej.
• Cały czas uczestniczymy w szkoleniach branży
instalacyjnej, podnoszących poziom naszej wiedzy
i fachowość usług.

