
C O N T A C T A R

- SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE -

 
- Somos uma empresa dedicada à actividade evolutiva das instalações eléctricas em baixa tensão,  actuamos em várias áreas do mercado
nacional, nomeadamente em comércios,  habitações, armazéns e principalmente nas pequenas e médias empresas da indústria nacional.  

 
Prestamos serviços pontuais ou programados, com agendamento prévio, nomeadamente em comércios,  habitações, armazéns e
principalmente nas pequenas e médias empresas da indústria nacional.

 
Executamos obras de raiz realizadas desde o projecto, obras de remodelação, modernização, ampliação, manutenção, reparação e assistência.

 

 FAZEMOS:
Pedido de ramal para obras, construções, comércio e habitação.

Certificação de instalações eléctricas e telecomunicações.
Execução de instalações eléctricas e telecomunicações.

Circuitos de iluminação de uso geral e emergência.
Baterias de condensadores (Energia Reactiva).

Aumentos de potência a quadros eléctricos.
Remodelação, manutenção e assistência.
Quadros eléctricos e colunas montantes.

Circuito de tomadas e equipamentos.
Circuitos de rede, voz e dados.

Serviços com/sem material.

 
A nossa missão é contribuir para a satisfação e fidelização dos clientes.

Análise da obra e orçamentação a curto prazo.
Disponibilidade de horário e Deslocações. 

Cumprimento dos prazos de execução.
Melhor solução Qualidade x Preço.

Acompanhamento após venda.
 

SOLUÇÕES LOW-COST
COM GARANTIA DO PREÇO MAIS BAIXO

SEM ABDICAR DA QUALIDADE NO SERVIÇO EXECUTADO
 

 

REDES ESTRUTURADAS

ILUMINAÇÃO  INTERIOR

ILUMINAÇÃO  NO  EXTERIOR

LOJAS * SHOPPINGS * ESCRITÓRIOS

INDUSTRIAS  *  ARMAZÉNS  *  FÁBRICAS

CAFETARIA  *  RESTAURAÇÃO  *  HOTELARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS -
SML EMPRESA TRABALHOS PARCERIAS CONTACTAR

RGPD-EU: - Ao visitar o nosso site estará a consentir a utilização de cookies e a recolha automática das informações de navegação para uma melhor experiência de utilização.

- Os dados voluntariamente enviados pelo email ou formulário serão arquivados enquanto existirem relações comerciais e a sua eliminação será imediata quando for solicitada.

Aceitar
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