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Nasza oferta skierowana jest do klientów wymagających kompleksowej usługi budowlanej 

od projektu aranżacji pomieszczeń (domów, biur, sklepów, mieszkań) do wykończenia pod 

klucz.  

    Mamy doświadczenie w kompleksowych adaptacjach sklepów w galeriach handlowych, 

remontów mieszkań nowych i tych z rynku wtórnego. 

     

Dysponujemy kadrą fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie w branży do prac 

wykończeniowych.  

   

Wykonujemy: 

 

*wykończenie mieszkań w stanie deweloperskim 

*remonty kapitalne mieszkań z rynku wtórnego  

*budowa ścian g-k  

*remonty łazienek 

*sufity g-k  

*szpachlowanie  

*malowanie 

 *układanie płytek *różne prace towarzyszące 

*układanie podłóg panelowych, deski, parkietów 

*realizacja zmian instalacji elektrycznych (uprawnienia E+D) 

*realizacja zmian wod kan gaz (uprawnienia E) 

*meble na wymiar 

*transport materiałów  

*utylizacja odpadów 

 

 

 

Posiadamy referencje. Udzielamy gwarancji na wykonane prace.  

http://www.fhubilans.pl/
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Nasze specjalizacje prac wykończeniowych:  

  

➢ Kompleksowe adaptacje lokali na cele handlowe, gastronomiczne, medyczne (od 

projektu do odbioru końcowego)  

➢ Prace budowlane i wykończeniowe w Centrach Handlowych  

➢ Budowę ścian i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych w obiektach 

wielkopowierzchniowych  

➢ Roboty instalacyjne: elektryka, wentylacja, klimatyzacja, wodno-kanalizacyjne  

➢ Modernizacje i remonty obiektów handlowych, usługowych i przemysłowych  

➢ Kompleksowe wykańczanie wnętrz  

 

PROFESJONALNE USŁUGI:  

Wiedza naszych pracowników wsparta wieloletnim doświadczeniem umożliwia firmie 

stały rozwój i wzbogacenie oferty o niestandardowe usługi.  

Od firm niewykwalifikowanych odróżnia nas:  

• profesjonalizm  

• wieloletnie doświadczenie  

• szybkość realizacji projektów  

• elastyczność i kreatywność  

• zrozumienie potrzeb klienta  

• dbałość o wysoką jakość usług  

• kompleksowa usługa za rozsądną cenę  
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Łazienka Katowice blok 

 

 

http://www.fhubilans.pl/
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Łazienka Bytom Kamienica  
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Kuchnia apartamentowiec Katowice (przygotowane pod meble) 

 

http://www.fhubilans.pl/
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Remont mieszkania blok ułożenie podłogi  

 

http://www.fhubilans.pl/
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Łazienka blok  
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Kompleksowe wykończenie wnętrz, hotele, sklepy w galeriach handlowych, powierzchnie 

biurowe. 

 

 

 

 

http://www.fhubilans.pl/
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  Firma BILANS SP ZOO ANDRZEJ DZIENNIAK jest w pełni zaangażowana w 

zadowolenie klienta. Wszyscy członkowie naszego zespołu mają odpowiednią wiedzę i 

zawsze pracują na czas. Dzięki temu możemy być jednym z najbardziej zaufanych 

wykonawców w branży.  

Przeszliśmy długą drogę od naszego założenia, ale najważniejsze wartości operacyjne naszej  

pracy — uczciwość i wysoka jakość usług — pozostają niezmienne.  

  

Przedkładając powyższą ofertę liczymy, że weźmiecie Państwo pod uwagę naszą 

propozycję przy rozpatrywaniu potencjalnych wykonawców robót.   

DANE KONTAKTOWE  

Właściciel firmy odpowiedzialny za dział remontowo budowlany 

Andrzej Dzienniak  tel. 694658556  bilanskatowice@gmail.com  

  

Sebastian Morys   tel.  605 428 000  realizacje@fhubilans.pl 

Dział podłóg : 

❖ Profesjonalny montaż podłogi drewnianej w systemie pływającym 

❖ Profesjonalny montaż podłogi drewnianej w systemie klejonym do podłoża 

❖ Profesjonalny montaż wykładzin , posadzki pvc i winylowe 

Mirosław Grabowski  tel. 516 613 327 kontakt@frans-bud.pl 

Dział mebli : 

❖ Meble do kuchni 

❖ Meble łazienkowe  

❖ Zamówienia nietypowe zawsze po konsultacji na miejscu 

 

 

  

 

Prosimy o kontakt z wszelkimi pytaniami. Pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe, a  

także wszelkie ważne szczegóły dotyczące Twoich potrzeb. 

http://www.fhubilans.pl/

