محترفون وعمال يدويون

خدمتنا اإليجارية

معنا ستجد
أفضل األفكار لمشاريعك
بناء  

أنابيب

تركيب دريوال والحماية من الحرائق

أبواب داخلية وخارجية

أبواب مرآب

سكن  

حدائق  

تجار بناة ألجل تركيب

بالط

تغطية األسطح

أسقف وواجهات

من آلة صنفرة الباركيه إلى مطرقة المثاقب وأداة الخدش.
نحن نساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة

بالطبع يمكنك أيضًا استئجار إحدى مقطوراتنا الترادفية وأن تحمل عليها
ما يصل إلى طنين من المواد وتذهب بها إلى موقع العمل.
بالط وأحجار طبيعية
مطابخ خارجية

نقد م

أفكار للمسكن والحمامات والحدائق والشواء

تصميمات الحمامات

الحدائق والمناظر الطبيعية

مظالت

متجر ألدوات البناء

للشي
أغطية تحتاج
كل ما
إليهمختلفة
أرضيات

إ ليك

أفكار سكنية عصرية

أ حد ث ،

أثاث الحدائق
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مطابخ خارجية

كل ما تحتاج إليه للشي

مو ظفو نا

استخدم حزمة خدماتنا
الشاملة والمقنعة!

متخصصو ن

في

مؤهلون ومنضبطون

ً
حلول كاملة للتشييد الداخلي والبناء على الهيكل ،نحن دائمًا هنا من أجلك،
نحن نقدم إليك
سواء كان ذلك في التركيب أو التجميع.

ا لتر كيب

و ا لمد

و ا لتجميع .

دائ ًما ما تكون الفكرة أسرع.

لدينا أسرع تسليم بفضل عربة النقل  VW CRAFTERالخاصة بنا ،والتي تتميز
بكونها مجهزة بتأمين تحميل مثالي وسقالة تحميل.

كل ما تحتاج إليه ألجل حديقتك.
نحن نقدم مجموعة كبيرة من مواد البناء خاصة إلى حديقتك ونساعدك في كل شيء يجعل
ً
جمال.
حديقتك أكثر

الحمامات

تركيب

التنوع الملون

تجديد الحمام أو إعادة تصميمه
نحن ملتزمون بتوفير أجواء
ممتعة وترفيهية

األرضيات الخشبية الصلبة ،الباركيه
الجاهز ،البالط ،األرضيات التصميمية
أو رقائق الخشب المضغوط.
نحن نهتم باألرضيات الجميلة

سقائف الحدائق والمرابي بأنواعها
وتصميماتها كافة.
نحن نهتم بالتركيب المثالي

أبواب داخلية

قطع الخشب

أسوار الحديقة

أبواب مصنوعة من مواد مختلفة.
نحن نهتم بالمرور السليم

نتمتع باالحترافية والدقة في الملليمتر
حسب مواصفاتك.
نحرص على أخذ القياس الصحيح

أسيجة وأسوار حدائق كالسيكية
أو حديثة.
نحن نهتم بالمواضع السليمة

بوابات

قطع البالط

بوابات مرآب ،سواء كانت مقطعية
أو متأرجحة أو دوارة ،ومزودة بوحدة
دفع أو من دون.
نحن ملتزمون بتوفير الخروج اآلمن
في جميع األوقات

مقاطع احترافية مناسبة
لجميع األغراض.
نحرص على استخدام األداة المناسبة

يمكن تركيب المطابخ الخارجية التي تم شراؤها منا
(من دون توصيالت الماء والكهرباء).
نقوم أيضًا بتصنيع وسائد وأغطية المقاعد
وف ًقا لرغباتك.

