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Prace ogólnobudowlane
Fit Out

Szybkie realizacje
Dodatkowo specjalizujemy się w tzw. szybkich realizacjach. Zapewniamy realizację
każdej inwestycji na najwyższym poziomie zgodnie ze standardami Klienta. Nasze

Usługa Fit out obejmuje całościową realizację wykończenia powierzchni biurowych,

podejście cechuje duża elastyczność dotycząca zmian zakresu prac i czasu realizacji

handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Kompleksowo obsługujemy

dostosowanych do potrzeb inwestora i wynikających z nieprzewidzianych sytuacji.

zlecenia, począwszy od stworzenia koncepcji poprzez realizację i nadzór nad pracami

Zespół wykwalifikowanych specjalistów oraz profesjonalne zaplecze techniczne

aż do przekazania gotowej do użytku powierzchni.

i logistyczne gwarantują jakość, terminowość realizacji oraz najwyższy poziom obsługi
projektów na terenie całej Polski.

Specjalizujemy się w adaptacjach i remontach budynków biurowych, galerii handlowych,
powierzchni przeznaczonych na potrzeby najemców komercyjnych, części wspólnych
galerii handlowych, obiektów użyteczności publicznej, banków, obiektów przemysłowych,
magazynów.

Nowoczesna technologia
i duże doświadczenie

Nasze usługi
Prace montażowo-budowlane
montaż sufitów podwieszanych, GK i wszelkiego rodzaju sufitów mineralnych

Realizujemy projekty o bardzo dużej skali i stopniu skomplikowania. Przy zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii oraz dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie
realizacji prac budowlanych o różnym charakterze wykonywane przez nas usługi
w zakresie Fit out obejmują wykonawstwo:
prac montażowo-budowlanych,
instalacji wewnętrznych, tj.,

montaż ścian przesuwnych i ścianek działowych, montaż ścian ze szkła
roboty posadzkarskie i glazurnicze, posadzki lastryko
dobór, dostawa i montaż elementów oświetlenia
dobór, dostawa i montaż stolarki drzwiowej
dobór, dostawa i montaż podłóg: wykładziny dywanowe, PCW, parkiety, inne
dobór, dostawa i montaż wyposażenia meblowego

instalacje sanitarne,
instalacje wentylacji i klimatyzacji,

Wykonanie instalacji wewnętrznych

instalacje elektryczne,

sieci logiczne

instalacje teletechniczne.

instalacje elektryczne
instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne (HVAC), instalacje sanitarne
systemy przeciwpożarowe: SAP, DSO i tryskacze
automatyka budynkowa, systemy kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego

O firmie

Misja

Skynet Polska od ponad 10 lat zajmuje stabilną i wiarygodną pozycję na polskim

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dostosowanych do indywidualnych

rynku, zapewniając fachową realizację oraz profesjonalną obsługę. Oferuje

wymagań naszych Klientów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie

nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branżach instalacyjnej i budowlanej,

realizacji projektów. Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów, wśród których

jest wykonawcą projektów powierzchni biurowych, komercyjnych i przemysłowych,

znajdują się najwyższej klasy projektanci, inżynierowie oraz kierownicy projektów.

instalacji elektrycznych, automatyki budynkowej i systemów zarządzania budynkami,

Wszystkie prace, jakie prowadzimy, wykonywane są z najwyższą starannością.

dostawcą rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa, instalacji

Gwarantujemy terminową realizację zleconych prac oraz zadowolenie Klientów z jakości

niskoprądowych i teleinformatycznych, a także instalacji sanitarnych i HVAC.

wykonywanych usług.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów o bardzo dużej skali
i wysokim stopniu skomplikowania, zakres usług obejmuje wykonawstwo, optymalizację
projektu, doradztwo, projektowanie, instalowanie, uruchomienie oraz konserwację
i serwis dostarczanych rozwiązań przeznaczonych dla biur, przedsiębiorstw, zakładów
przemysłowych, branży usługowej, handlu detalicznego oraz instytucji państwowych.

Fit out
Współpracując z czołowymi firmami na rynku
zdobyliśmy cenne doświadczenie. dzięki czemu
oferujemy najwyższej jakości rozwiązania oraz
usługi dostosowane do potrzeb Naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w realizacji kompleksowych prac budowlanych w obiektach biurowych
oraz handlowych, wśród których znajdują się m.in.:
kompleks Adgar Park West, Adgar Plaza, biurowce
Concept Tower, Jasna Residence, KEN Center, Warsaw Financial Center, Warsaw Trade Tower, sieci
Auchan, ALMA, Kaufland, JULA, ALDO, E.Leclerc,
Peek&Clopenburg, RTV EURO AGD.
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