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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМПАНІЇ



ТОВ «Енерго-Бест» є одним з крупних підприємств в Україні по виконанню

електромонтажних і пусконалагоджувальних робіт до 35кВ включно. Підприємство виконує

завдання будь-якої складності по проектуванню, прокладці кабельних ліній, монтажу і

реконструкції розподільних і трансформаторних підстанцій.

Підприємство має у своєму розпорядженні ряд технологій та обладнання з висококласними

фахівцями, що в свою чергу дозволяє мати повноцінність і сучасність в даній галузі, це дає

високий рівень виконання робіт в міських і обмежених умовах з виконання складних проектів і

поставлених технічних завдань.

ПРО КОМПАНІЮ



ФУНКЦІЇ ПІДРЯДНИКА

Компанія «Енерго-Бест» пропонує Вам послуги Підрядника при будівництві зовнішніх

інженерних систем житлового, адміністративного та промислового призначення.

Компанія бере на себе обов’язки по узгодженню, монтажу і здачі в відповідні організації, з

отриманням необхідної дозвільної документації, для вводу в експлуатацію об’єктів.

Наша компанія виступає підрядником на об’єктах по монтажу інженерних систем будь-якого

масштабу та складності. Ефективно оптимізує строки виконання робіт, за рахунок

налагодженних взаємодій між інженерно-монтажними відділами компанії, що, в свою чергу,

забезпечує ефективність реалізації проектів.



ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРІЯ

Компанія «Енерго-Бест» має в своєму арсеналі лабораторію електровимірювання.

Наявність в компанії Свідоцтва про атестацію № ПТ-145/10 від 11 травня 2010 року,

підтверджує право підприємства на заняття подібною діяльністю.

Даний документ підтверджує, що електролабораторія «Енерго-Бест» відповідає всім

критеріям атестації і аттестована на право проведення вимірів, результати яких

використовуються при контролі безпеки робіт.



Проектування – складний і трудомісткий

процес, в якому беруть участь фахівці різного

профілю. Саме на стадії проектування

приймаються основоположні рішення, що

визначають концепцію майбутнього об'єкту.

Від якості проекту в значній мірі залежать

як вартість і терміни будівництва, так і

надійність і зручність експлуатації інженерних

систем.

ПРОЕКТУВАННЯ

Комплексний підхід до проектування дає

можливість Замовникові заощадити не лише

грошові кошти, але і час.

Ми беремо на себе зведення креслень

різних систем в єдине ціле.



УЗГОДЖЕННЯ

У сучасних умовах, процедура узгодження розробленої документації в зацікавлених відомствах,

є окремим, важливим і непростою справою при проектуванні і будівництві різних об'єктів.

Ми допомагаємо Замовнику мінімізувати витрати і скоротити терміни узгодження розробленої

документації із зацікавленими відомствами, у тому числі і з Управлінням державної експертизи, для

швидкого введення об'єктів в експлуатацію.



ТОВ «Енерго-Бест» - лідируюча компанія в безтраншейному будівництві по прокладці

підземних комунікацій методом горизонтально направленого буріння (ГНБ).

Компанія "Енерго-Бест" співпрацює з надійними постачальниками бурових установок

Vermeer, Straightline і запчастин для них. Наші бригади, володіють високою кваліфікацією і

застосовуючи сучасні безтраншейні технології, за 7 років праці виконали десятки проектів

в Києві і по всій Україні.

БЕЗТРАНШЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Vermeer 50x100 Straightline 2426



Нашими замовниками є і корпоративні клієнти, і приватні особи:

 ПАТ "Оболонь"

 ТОВ "Євроформат ППМ"

 ТОВ "ВІТА ВЕРІТАС" (об'єкт Dream Town)

 ПАТ "КЗ БН" РОСИНКА "

 ПП "Санта-Бремор Україна"

 ТОВ "АГРОСЕЙВ"

 ТОВ "Каскад-Медікал"

 ПІІ ТОВ "ФАЛБІ"

Мы гарантуємо високі стандарти професіоналізму при дотриманні всіх технологій і

будівельних норм і правил.

З року в рік вимоги клієнтів і рівень завдань, що стоять перед нами зростає. За весь період

роботи ми постійно удосконалюємо майстерність своїх співробітників. Це дозволяє нам

стабільно розвиватися і зростати.

КЛЮЧОВІ КЛІЄНТИ
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РЕКВІЗИТИ
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