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\ apresentação
Na Avanis prestamos todo o tipo de serviços de
reabilitação, remodelação e recuperação de edifícios
para empresas, instituições e particulares com
acompanhamento personalizado do cliente e da obra.

\ acompanhamento personalizado
do cliente e da obra

Somos uma empresa activa, dinâmica e cumpridora. Os
nossos principais factores de diferenciação são a
experiência, uma equipa de profissionais especializados
e os recursos para responder com o máximo de
qualidade ao menor preço. Somos sempre uma boa
escolha, uma escolha credível, segura e eficaz.

\ execução técnica de referência

prolongue a vida útil
do seu imóvel
Manutenções regulares são
obrigatórias por lei e previnem o
aparecimento de problemas
graves. Contacte-nos e sabia
como podemos ajudar.

\ preços competitivos
\ capacidade de resposta
\ cumprimento de prazos

Como novo
durante muito
mais tempo

\ credibilidade e competência

peça uma
avaliação técnica
sem compromisso
Não perde nada em contactar.
Descubra a nossa oferta e tire
partido do nosso apoio e
aconselhamento especializado.

conheça os incentivos
à reabilitação

serviço ajustado
e personalizado

de pequenas a
grandes obras

Existem diversos sistemas de
incentivos, apoios e subsídios à
reabilitação urbana. Fale
connosco, conheça as
oportunidades, saiba o que pode
ganhar.

Em cada caso a Avanis analisa todas
as variáveis em conjunto com o
cliente no sentido de apresentar
soluções ajustadas a cada situação
e que permitam obter os melhores
resultados a preços competitivos.

Independentemente do tamanho,
natureza ou estado da obra, é
importante contar com quem
realmente percebe do assunto. Na
Avanis tratamos todas as obras com
o mesmo nível de especialização e
competência.

CONTACTE-NOS

SEM COMPROMISSO
+351 961 655 541
+351 933 250 594
+351 253 267 466
geral@avanis.pt

