reparar de ar condicionado e
instalação
Assistência técnica manutenção e instalações de sistema de
aquecimento, ventilação e ar condicionado AVAC
Read More
SKU: Reparar ar condicionado-1
Price:
Categories: Ar condicionado, Ar condicionado reparação,
reparação

Product Description
Manutenção integrada de edifícios-também conhecida como Facity Management - tem a sua ação
centrada na gestão de imóveis e dos seus equipamentos, bem como na sua operação e manutenção tendo
como objectivo final assegurar o seu bom funcionamento, desempenho e rentabilidade. Garante-se e
assegura-se a manutenção preventiva e corretiva fornecendo um conjunto de serviços integrados que
garantem o bom funcionamento das suas instalações. os planos de manutenção integrada que previnem
avarias que possam ocorrer ao nível:
Ar condicionado e ventilação
Águas quentes e frias
Sistema solar fotovoltaico
Geradores de cogeração
Trabalhamos em instalações como
Hotéis e outros edifícios de alojamento
Ginásios. SPA's. Piscinas
Lojas multi-ponto, Centros comerciais
Condomínios
videolight@gmail.com Telefone 219475520 / 219472409 / 966016991 Orçamentos grátis para sistemas
novos ou reparações Assistência técnica 966016991

reparação ar condicionado e
instalação
Reparação, assistência técnica, manutenção e instalações de
sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado AVAC
Read More
SKU: Reparação ar condicionado
Price:
Categories: Ar condicionado, Ar condicionado reparação,
reparação

Product Description
Manutenção integrada de edifícios-também conhecida como Facity Management - tem a sua ação
centrada na gestão de imóveis e dos seus equipamentos, bem como na sua operação e manutenção tendo
como objectivo final assegurar o seu bom funcionamento, desempenho e rentabilidade. Garante-se e
assegura-se a manutenção preventiva e corretiva fornecendo um conjunto de serviços integrados que
garantem o bom funcionamento das suas instalações. os planos de manutenção integrada que previnem
avarias que possam ocorrer ao nível:
Ar condicionado e ventilação
Águas quentes e frias
Sistema solar fotovoltaico
Geradores de cogeração
Trabalhamos em instalações como
Hotéis e outros edifícios de alojamento
Ginásios. SPA's. Piscinas
Lojas multi-ponto, Centros comerciais
Condomínios
videolight@gmail.com Telefone 219475520 / 219472409 / 966016991 Orçamentos grátis para sistemas
novos ou reparações Assistência técnica 966016991

