Pintura Impermeabilizante Emborrachada
Sol e Chuva Renovo Reformas Prediais
A RENOVO Reformas Prediais 31 3473-2000 | 98687-2000 | 3357-1961 |
www.renovoreformas.com | Temos vários anos de experiência técnica e a
responsabilidade na Segurança, Qualidade e Garantia Total de suas obras, oferecendo a
melhor solução técnica resultando no melhor custo/benefício com preço Justo e
competitivo. Oferece serviços de limpeza e reformas de fachadas prediais; residenciais,
condomínio, prédios e empresas. Serviços de reformas com equipamentos e produtos de
qualidade e profissionais treinados e adequados às normas da legislação trabalhista;
Bem como de segurança do trabalho. Além dos treinamentos, os funcionários atuam com
EPI's e equipamentos de segurança, dentro dos parâmetros legais, tudo isso com preços
imbatíveis e condições de pagamento facilitadas.
Quando falamos em Limpeza de fachada e Reformas Prediais a RENOVO Reformas
Prediais é uma empresa que se destaca pela qualidade no serviço, capacitação de seus
profissionais e pela experiência de mercado.
A RENOVO Reformas Prediais está capacitada a atender seus clientes, de forma
integrada, em todas as fases de implantação da construção ou reforma com
disponibilidade operacional, logística e gerenciamento total da obra.
Com atuação marcante em Belo Horizonte e região metropolitana, tem executado
projetos de grande importância para empresas e condomínios renomados.
A sua reforma predial com sucesso começa aqui! Com uma grande oportunidade única
para o seu condomínio ou empresa fazer aquela reforma ou uma simples pintura com a
RENOVO Reformas Prediais!
Consultoria.
A RENOVO Reformas Prediais conta com profissionais competentes e gabaritados para
visitarem a obra, condomínio, empresas, comercial escritório ou residência com o
objetivo de solucionar dúvidas dos clientes e minimizar o custo do material. Além da
medição do espaço e indicação do acabamento apropriado para cada trabalho, a pedido
do cliente, os profissionais prestam consultoria em cores, com sugestões baseadas nas
novas tendências e harmonia das cores
A qualidade é garantida por seus excelentes profissionais, que sempre trabalham com
materiais de primeira qualidade, com técnicas de manuseio indicados especificamente
para cada trabalho e/ou produto, sempre de acordo com as recomendações dos
fabricantes e normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) tudo
com segurança total.
Ao longo de 40 anos de caminhada, tornou-se a empresa de reforma predial referência
em Belo Horizonte e região metropolitana,que se orgulha do que já fez e acredita sempre
em tudo que planeja construir para o futuro.
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