trabalhos de Renovação e remodelações interiores e exteriores de casas E...

1 de 2

https://arestapitoresca.com/trabalhos-e-Obras-de-reabilitar-moradias-Re...

Construtores, empreiteiros, loteamento, construç ã o casas
moradias vivendas, Obras Reabilitaç ã o reforma restauro
edificios, Projecto Levantamento topográ fico, projecto
arquitectura especialidade, Guimarã es, Braga, Pó voa de
Lanhoso,

Serviços

Aresta Pitoresca, Unipessoal, Lda.
Construção integral de raíz:
- "À porta fechada" ou "Chave na mão".
de
Infra-estruturas de base;
Projetos - Execuç ã o;
com rede integrada para saneamentos, electricidade e comunicaç õ es.
Construção de casas térreas.
Construção de Moradias.
Restauros de edifícios antigos mantendo a traça original.
Remodelações ligeiras ou profundas.
Reformas estruturais e de fachadas.
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Acabamentos de todos os tipos.
Construção de muros e guardas.
Construção de pavimentos e placas.
Construção de pavimentos e calçadas.
Obras de reabilitação de edificios.
Reforma e restauro de casas antigas.
Impermeabilização de terraços e telhados.

Projectos de especialidades.
Acompanhamento de obras.
Asseguramos serviços de construção civil por empreitada, a clientes particulares, incluindo todas as actividades de:
- Pedreiro, trolha, capoto, pladur, tectos, isolamentos, pisos radiantes, pichelaria/canalizador, electricista, pintor.
- Assentamentos de cerâmica e granitos, impermeabilização de telhados, reformas e restauros de edifícios, etc.
- Renovações e remodelações interiores e exteriores de edificios; Estruturas e elementos de betão;
- Construções diversas de apoio em casas, moradias e vivendas, lojas, pavilhões, e armazéns.
- Alvenarias; Reboco e assentamento de cantarias; Armaduras para betão armado; Cofragens;
- Andaimes e outras estruturas provisórias; Reabilitação de elementos estruturais de betão;.
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
ESPECIALIDADES
Etics - Isolamento térmico (capoto)
Reboco Térmico
Reboco / Estuque Projetado
Gesso Cartonado
Pintura
Acabamentos

- As nossas construções e recuperações de edifícios são a melhor referência do nosso trabalho, no entanto, caso necessite de um esclarecimento
mais concreto, não hesite em ligar...

Avance (Obras-remodelar-e-restaurar-estruturas-fachadas-paredes-muros-cimento-pedra-viana/)
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