A Urban Team - Engenharia e Construção, Lda., é uma
empresa de reabilitação urbana composta por uma
equipa multidisciplinar, rigorosa com foco no valor
acrescentado dos nossos serviços.

www.urbanteam.pt
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URBAN TEAM

CONSTRUÍMOS
O FUTURO CONSIGO

Na URBAN TEAM - Engenharia e Construção Civil, Lda.
trabalhamos de forma profissional e sempre com o
objetivo de transformar o seu imóvel num espaço
mais acolhedor e valorizado.

Somos especialistas em construções eficientes e
remodelações eficazes, garantido aos nossos
clientes a optimização de custos, cumprimento
de prazos, qualidade final do trabalho e uma
resposta a nível nacional. Não hesite em
contactar-nos, peça hoje mesmo um orçamento.

FACILITY
MANAGEMENT
A URBAN TEAM é uma empresa de
serviços a operar na área da remodelação e
manutenção de espaços, disponibilizando
aos seus clientes, de forma personalizada,
serviços e produtos de qualidade.

Elaboramos o plano de manutenção dos seus
equipamentos e construções, executamo-lo e
damos-lhe um reporting periódico do estado dos
mesmos com sugestões de melhoria, poupança
energética e substituição de peças de desgaste.

CONSTRUÇÃO
A URBAN TEAM é o seu parceiro de confiança para
uma construção de raiz seguindo os padrões mais
exigentes de qualidade.
Utilizamos materiais fiáveis e damos especial
atenção aos detalhes e pormenor dos acabamentos.

REABILITAÇÃO
A URBAN TEAM é o seu parceiro para a reabilitação do
seu imóvel. Além do serviço de consultoria que prestamos
para avaliação de custos, também executamos a
recuperação do espaço reparando a origem dos
problemas, devolvendo-lhe a salubridade, conforto
térmico e adequabilidade para a utilização que se destina.

REMODELAÇÃO
Com a URBAN TEAM pode contar com uma equipa
especializada em remodelações que trabalha com
eficácia e segurança, fazendo divisórias, criando
aberturas e instalando novas louças sanitárias, móveis
de cozinha, equipamentos de segurança e restauração,
garantindo a qualidade dos materiais e da obra final.

CONSULTORIA
FISCALIZAÇÃO
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS
Com a URBAN TEAM pode contar com especialistas à altura
dos desafios.
Uma Equipa composta por Técnicos Especializados, deslocamse ao local, realizam levantamento pormenorizado, elaboram
relatório técnico, respondendo a todas as necessidades do
Cliente e propõe a solução mais adequada ao seu caso.
Garantimos a qualidade de execução de obra, cumprimento
dos prazos e controlo de custos.
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