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Planujesz remont i w związku z tym interesują Cię tynki maszynowe?A może szukasz fachowców
działających w Szczecinie i okolicach, którzy specjalizują się w pracach wykończeniowych? Wejdź na stronę i
zobacz, na co możesz liczyć, decydując się na współpracę z firmą Artynk. 
W ofercie znajdziesz pełen zakres usług remontowych i wykończeniowych. Profesjonalne szpachlowanie czy
malowanie stanowią jej niewielką część. Firma wykonuje też instalacje elektryczne. Specjalizując się w
nakładaniu tynków maszynowych, proponuje klientom zarówno tynki cementowo-wapienne, jak i gipsowe.
Pracownicy, oprócz wiedzy i doświadczenia, mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt tynkarski, dzięki
czemu szybko i dokładnie realizują każde zlecenie. Korzystają z nowoczesnych technologii budowlanych i ze
sprawdzonych materiałów, co przekłada się na wysoki standard usług. Terminowe nakładanie tynków w
Szczecinie i okolicach, a także indywidualne podejście i fachowe doradztwo- na to wszystko możesz liczyć,
powierzając firmie wykonanie prac remontowych czy wykończeniowych. Artynk zaprasza do współpracy
zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ze szczegółami oferty zapoznasz się na stronie.
Artynk ul. Warcisława 26b/4
71-667 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Tel. 501 014 309
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Firmy i usługi - Budownictwo
Firmy i usługi - Usługi
Dom i ogród - Roboty wykończeniowe
Dom i ogród - Materiały budowlane
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