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Consulting A & G Servicii de montaj

Suntem o firmă ce activează pe piaţă

din anul 2002, ce se adreseaz at t

clien ilor din domeniul rezidenţial c t

şi industrial. Ne-am specializat in

domeniul amenajărilor de uşi,

ferestre, vitrine, pereţi despărţitori şi

pereţi cortină folosind atat tâmplărie

PVC c t i tâmplărie de aluminiu.
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Montaj

ţi cortin

şi amenaj

şi aluminiu, uşi, ferestre, vitrine.

Tâmpl şi compartiment

ări cu tâmplărie PVC

ărie ări din

sticlă. Montaj pere ă, placare

cu bond, alte servicii conexe.

s.c. Consulting A&G srl

blvd. Regele Carol I, nr. 13, Timişoara 300176

tel: 0256 400 450
fax: 0256 400 451
e-mail: office@consulting-ag.ro
web: www.consulting-ag.ro



S.C. Consulting A&G S.R.L. a fost

înfiinţată în anul 2002 şi îşi desfăşoară

activitatea în domeniul amenajărilor cu:

tâmplărie din aluminiu şi tâmplărie PVC

tâmplărie şi compartimentări din sticlă

placări cu bond

faţade şi pereţi cortină

panouri sandwich

Societatea noastră se adresează atât

persoanelor fizice, care doresc să îşi

amenajeze locuinţele, cât şi societăţilor

comerciale din diferite domenii de activitate

care doresc amenajarea sediilor de firme sau

diferite obiective. De asemenea, pentru a

veni în sprijinul dumneavoastră, vă oferim şi

diferite tipuri de accesorii: rulouri, plase

contra insectelor, glafuri, jaluzele (verticale şi orizontale).

Lucrările sunt realizate în funcţie de cerinţele clientului şi în conformitate cu

proiectele acestuia. Clienţii noştri beneficiază de următoarele servicii

consultanţă tehnică de specialitate

transport la domiciliu

servicii de execuţie şi montaj

servicii de întreţinere postgaranţie

Datorită seriozităţii şi profesionalismului de care am dat dovadă, societatea

noastră şi-a creat o bază de clienţi permanenţi, a încheiat contracte de colaborare

cu societăţi cunoscute pe plan local cât şi naţional.
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Scurt istoric i serviciile oferiteş
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magazin Profi - str. Miresei, Timişoara

magazin Sanitas Plus - str. Reşiţei, Timişoara

amenajare Facultate Electro - Timişoara

amenajare bloc locuinţe - str. Lorena, Timişoara

amenajare Self Banking BCR - Timişoara

amenajare balustrade terase et. 3 şi 4 magazin Bega - Timişoara

amenajare zona libera Aeroport - Arad

amenajare hala industriala - Săcălaz

amenajare sediu Atlasib - Lugoj

amenajare OTP Bank - Lugoj

amenajare sediu Lita&Co - Reşiţa

amenajare sediu ASIT - Caransebeş

amenajare Şcoala Generală nr. 3 - Moldova Noua

amenajare locuinţă (tâmplărie din lemn)

uşi intrare - str. Vulturilor nr. 19, Timişoara

uşi intrare - str. Lorena nr. 19, Timişoara

amenajare Orange - Lugoj

amenajare Orange Shop - Reşiţa

Clienţi şi referinţe


