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Budowa hal stalowych i magazynowych - Grzymała
https://www.grzymala.eu

Firma Hale namiotowe Grzymała prowadzi działalność w zakresie produkcji i kompleksowej budowy
wysokiej jakości oraz trwałości:
- hale namiotowe 
- hale stalowe 
- hale magazynowe 

Działamy na rynku jako producent hal namiotowych i stalowych od wielu lat i cieszymy się nieposzlakowana
opinią Klientów z Warszawy, Białegostoku, czy Łomży. Realizujemy kompleksowe zlecenia obejmujące
transport, budowę/montaż/demontaż wszystkich oferowanych typów hal na terenie całego kraju. Wieloletnie
doświadczenie i zdobyta wiedza praktyczna oraz zgrany zespół fachowców umożliwia nam realizację nawet
najbardziej skomplikowanych projektów zgodnie z normami budowlanymi. 

Oferujemy hale namiotowe i hale przemysłowe oparte o konstrukcje aluminiowe lub zabezpieczone
antykorozyjnie konstrukcje stalowe. Posiadamy szeroki wybór wariantów zabudowy ścian bocznych i dachu
(plandeki, blacha trapezowa, płyta PUR) w zależności od indywidualnych potrzeb i życzeń naszych Klientów.
Kompletną ofertę firmy Hale namiotowe Grzymała znajdą Państwo na naszej stronie internetowej -
www.grzymała.eu. 

Ponadto zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego kreatora hal namiotowych oraz hal przemysłowych.
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