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Firma RITAPOL - Warszawa, prowadzi serwis usług dekarskich dla inwestorów prywatnych realizujących
budowe domu, garażu, budynków gospodarczych i magazynowych, jak również dla inwestorów
instytucjonalnych, administracji osiedli, zarządców nieruchomości. W ramach usług dekarze z RITAPOL
zrealizują wszelkie prace związane z dachem: krycie dachów, remonty dachów, naprawy dachów Usługi
dekarskie są częścią prac budowlanych i ze swej natury mają różnorodny charakter. Są to usługi przy
wznoszeniu konstrukcji dachowych, więźby, instalacje łat, kontrłat i deskowania. W zakresie remontów
budynków usługodawcy oczekują demontażu starego poszycia dachu, zerwania blachodachówki, usuniecia
eternitu, zerwania starej papy a następnie prawidłowego zbudowania nowej więźby, ocieplenia dachu,
pokrycia folią, zabezpieczenie przeciwwilgociowe i krycie dachu: dachówką, blachą miedzianą, blachą
tytan-cynk, papą termozgrzewalną, blachodachówką. Do powinności dekarskich należą także prace zwiazane
z obróbką blacharską kominów i ścian kolankowych, reperacje uszkodzonego poszycia dachu w ramach
napraw po wichurach. Dekarze instalują również tzw podbitki, okapy, rynny, i piorunochrony, odgromienie na
dachu. Wykonanie lukarn, montaż wymyślnych elementów dachu takich jak tzw. bawole oko, instalacja okien
połaciowych, okien dachowych to wyższy stopień zaawansowania usług, które również wykonujemy Biuro
firmy mieści się w Warszawie i zlecone prace realizujemy także na terenie Warszawy i okolic. Zimą
wykonujemy w ramach usług dekarskich usuwanie śniegu i sopli z dachów. Usługi realizujemy również z
materiałów powierzonych, jako główny wykonawca i podwykonawca, Podejmujemy się również wykonania
krycia dachów oraz remontów dachów o dużej powierzchni, hal produkcyjnych, galerii handlowych, dużych
budynków komunalnych i biurowych.
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