USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I TRANSPORTU
DLA TWOICH INWESTYCJI

SZYBKO, SPRAWNIE
W KORZYSTNEJ STAWCE!

everest-budownictwo.com
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Mając na uwadze wszelkie prace
budowlane wykonywane przy różnego
rodzaju inwestycjach czy
indywidualnych działaniach, oferujemy
następujące usługi koparko-ładowarką
oraz minikoparką:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykopy pod fundamenty budynków, hal,
magazynów;
zasypkę fundamentów;
drenaż budynków i działek;
niwelacja terenu, usuwanie humusu;
załadunek ziemi i gruzu;
korytowanie pod drogi, chodniki;
wykopy pod ogrodzenia;
wykopy pod przyłącza instalacyjne;
kopanie i czyszczenie stawów, basenów,
oczek wodnych;
rozładunki i załadunki towarów;
inne prace w zależności od potrzeb
klienta;

Mając na uwadze
wszelkie
prace,
GWARANCJA
JAKOŚCI
, TERMINU
budowlane wykonywane przy
UPRAWNIEŃ – WSPÓŁPRACA
różnego rodzaju inwestycjach czy
Z FIRMAMI
, OSOBAMI PRYWATNYMI
indywidualnych
działaniach,
oferujemy
następujące
I INSTYTUCJAMI
! usługi

koparko-ładowarką oraz minikoparką:
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Usługa transportu na terenie kraju
lawetą z HDS do 16 ton obejmująca
m.in. przewóz:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

maszyn budowlanych;
maszyn przemysłowych;
maszyn rolniczych;
ciągników rolniczych;
wózków widłowych;
ładowarek, koparek;
rusztowań, konstrukcji stalowych;
kontenerów;
samochodów dostawczych,
ciężarowych, terenowych.

Maksymalne wymiary przewożonych
pojazdów, maszyn itp to:
• wysokość do 3,05 m;
• szerokość do 2,5 m;
• długość do 7,74 m.

Auto jest wyposażone w HDS,
Mając na uwadze wszelkie prace
wyciągarkę.
Posiadamy
licencję
na
budowlane wykonywane przy
wykonywanie
transportu
krajowego
różnego rodzaju
inwestycjach
czy
indywidualnych
drogowego
rzeczy.działaniach,
Zlecenia
oferujemyszybko,
następujące
usługi
wykonujemy
sprawnie
koparko-ładowarką oraz minikoparką:
w atrakcyjnej cenie!
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Oferta transportu krajowego
towarów do 10 ton, w
ramach której dysponujemy:

•
•

Posiadamy licencję na wykonywanie
transportu krajowego drogowego rzeczy
oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

pojazdem
samowyładowczym;
samochodem z kontenerem
o wymiarach.
6,5 m x 2,42 m x 2,38 m,
z windą załadowczą
(udźwig: 2 t.)

Więcej informacji pod numerem telefonu:
+48 697 628 658

KOMPLEKSOWE USŁUGI
TRANSPORTU BUDOWLANEGO
Z GWARANCJĄ JAKOŚCI,
BEZPIECZEŃSTWA I TERMINÓW.

DZIAŁAMY WEDŁUG
KALENDARZA Z FACHOWYM
ZESPOŁEM OBSŁUGUJĄCYM
SPRZĘT.
NIE RYZYKUJ – MĄDRZE
INWESTUJ!
EVEREST BUDOWNICTWO
32-620 Brzeszcze, ul. Daszyńskiego 45
Zapraszamy do kontaktu:
+48 697 628 658
zaopatrzenie@everest-budownictwo.com

