
Spoločnosť UNI BAU, s. r. o. so sídlom v Opatovciach nad Nitrou svojim zákazníkom ponúka
profesionálne a cenovo dostupné služby v oblasti zemných a výkopových prác. Kvalita
práce, bezpečnosť a spokojný klient je naše motto.

Náš tím tvoria spoľahliví pracovníci, ktorí svoju prácu odvádzajú kvalitne, precízne a
zodpovedne. Dôkazom sú naši spokojní klienti, pre ktorých sme tu vždy, aj v rámci
odborného poradenstva či nepretržitej pomoci.

Keďže základom každej kvalitnej stavby sú práve spoľahlivo odvedené zemné práce, dbáme
nielen o bezpečnosť pri práci, ale aj o bezpečnosť stavby, pre ktorú tieto práce vykonávame.
Preto vám radi zabezpečíme kvalitný full servis tak, aby bol s nami spokojný aj ten
najnáročnejší klient.

Primárne služby, ktoré vám radi poskytneme:
- zemné práce
- výkopové práce

Dodatkové služby:
- realizácia kanalizačných prípojok
- rôzne stavebné práce, vrátane základových prác
- murárske práce
- pokládka zámkovej dlažby
- rôzne terénne úpravy
- odborné poradenstvo

K našim silným stránkam neodmysliteľne patrí aj novinka, vďaka ktorej sme našim klientom
opäť o čosi bližšie. Stavby na kľúč predstavujú modernizáciu v oblasti stavieb nových
rozmerov. Všetko, čo k práci potrebujeme, je len vaša predstava, ostatné zariadime my.

Ďalšou, dnes veľmi vyhľadávanou službou, ktorú ponúka aj naša spoločnosť UNI BAU, s. r.
o., je kontajnerová nákladná autodoprava a to v rámci celej SR.

Novinky:
- nákladná kontajnerová autodoprava
- stavby na kľúč

Keďže ako odborníci na zemné a výkopové práce musíme ovládať aj čo-to z oblasti
murárskych či kanalizačných prác, radi vám preto poskytneme poradenstvo v každom
okruhu, čo opäť dodáva našej práci nový rozmer.

Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať! Sme tu pre vás vždy, keď to budete
potrebovať. Sme neustále pripravení profesionálne a najmä ochotne zakročiť.

Kontaktovať nás môžete na našom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu, na ktorý
sa snažíme odpovedať čo najrýchlejšie. Taktiež, kontaktovať nás môžete aj za účelom
podnetov, prosieb či prípadných problémov, s ktorými si radi a hravo poradíme.


