TBM - Proiecte de succes!

2017-07-15 17:21:48

TBM Grup este singura companie argeÈ™eanÄƒ care creÈ™te constant, se dezvoltÄƒ pe tot mai multe domenii, poate gÄƒsi
cele mai eficiente, adaptându-se la cerinÈ›ele unei pieÈ›e în continuÄƒ schimbare.
TMB s-a dezvoltat pe mai multe ramuri, serviciile sale acoperind un domeniu de activitate larg: Hale Metalice, SoluÈ›ii de
Iluminat LED È™i Case pe structurÄƒ metalicÄƒ.
Grija pentru mediu È™i pentru dorinÈ›ele clienÈ›ilor a determinat echipa TBM sÄƒ construiascÄƒ schelete metalice pentru a
un impact minim asupra mediului; sÄƒ gÄƒsescÄƒ soluÈ›ii curate È™i eficiente de iluminat È™i sÄƒ ofere soluÈ›ii profesio
avea clienÈ›i mulÈ›umiÈ›i È™i parteneriate pe termen cât mai lung.
TBM se mândreÈ™te cu peste 360 de proiecte de succes atât în domeniul construcÈ›iei de Hale metalice È™i a Caselor pe str
metalicÄƒ, dar È™i în domeniul soluÈ›iilor de iluminat economic LED.
PerformanÈ›a È™i profesionalismul grupului TBM a fost rÄƒsplÄƒtit cu 10 premii în Industria de profil dar È™i în managem

TBM Grup - partener serios!
Grupului îi este recunoscutÄƒ munca, calitatea È™i eficienÈ›a prin Sistemului de Management al calitÄƒÅ£ii în conformitate
EN ISO 9001:2008, renumele societÄƒÈ›ii fiind menÈ›ionat pe piaÅ£a construcÅ£iilor de hale metalice.

TBM - Proiecte de succes!

TBM numÄƒrÄƒ o multitudine de proiecte realizate. ClienÈ›ii sunt È›inuÈ›i la curent cu activitatea firmei argeÈ™ene atât pe
TBM
dedicate, cât È™i pe paginafacebook
de
Ultimul proiect realizat este magazinul Carrefour Market, executat în zona Militari Residence. Durata de proiectare È™i
montare a fost doar de 3 luni.
O altÄƒ halÄƒ, în curs de proiectare, este spaÈ›iul destinat depozitÄƒrii sau procducÈ›iei din zona Chiajna centurÄƒ. Vorbim
spaÈ›iu de 1000 de mp, având un teren de 2500 de mp. Termen de finalizare luna - septembrie 2017.
În aceastÄƒ iarnÄƒ, Grupul TBM a preluat construcÈ›ia haleor de la Oarja, proiectului fiindu-i destinatÄƒ o suprafaÈ›Äƒ de 8
mp.
În toamna anul trecut, TBM a finalizat construcÈ›ia noului magazin Altex din BistriÈ›a.
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