
Компанія «Касто»
Компанія «Касто» пропонує найкращі послуги, матеріали, рішення,

сервіс і робить це максимально зручно для споживачів.
Стосунки із замовником будуються на прагненні до комплексної

роботи, рівноправної і взаємовигідної співпраці. Компанія завжди
супроводжує своїх клієнтів після завершення проектів, через
проведення регулярного сервісного і гарантійного обслуговування. 

Основні напрями бізнесу компанії «КАСТО»: будівництво котеджів,
крівлі і фасадів, штучних озер і басейнів, обробні роботи,
впорядкування територій, зміцнення, оренда спеціальної техніки,
демонтажні роботи тощо.

Компанія «Касто» надає найрізноманітніші будівельні послуги,
зокрема:

Будівництво котеджів: котловани будь)якої складності, фундамент,
цегляна кладка, бетонні роботи, покрівельні роботи,  фасад.

Впорядкування території: озеленення, ландшафтний дизайн,
штучні озера (водоспади, фонтани, каскади).

Обробні роботи: перепланування, ремонт і обробка приміщень будь)
якого призначення, будь)які інженерні і електромонтажні роботи.

Будівництво промислових споруд: каркасні споруди швидкого
монтування (заводів, складів, ангарів ), монолітне будівництво.

Оренда спецтехніки: автокрани, екскаватори, бульдозери,
грейдери, самоскиди та гідромолот.

Інженерні комунікації.
Забезпечення матеріалами.
Демонтажні роботи.
Вивіз будівельного сміття.
Також компанія «Касто» пропонує роботи з девелопменту,
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будівництва котеджів, монолітного будівництва, реконструкції будівлі
та високоякісного ремонту. 

Компанія «Касто» також виконує функції девелопера, діючи за
замовленням інвестора, організовує роботу з реалізації проекту від
розроблення концепції до повного завершення «під ключ».

Будуючи котеджі, компанія підходить ґрунтовно: точні розрахунки,

попередня підготовка і грамотна організація. Будівельна компанія
«Касто» пропонує цілий комплекс послуг, пов'язаних з будівництвом
котеджів. Її фахівці зроблять усе, починаючи від вибору дизайну
котеджу і аж до вручення ключів від нового будинку.

Будівельна компанія займається  також реконструкцією
архітектурних споруд на високому рівні. Всебічний підхід до
розв'язання проблем забезпечує високу якість виконаних робіт. 

Високоякісний ремонт – це ще один з аспектів діяльності компанії.
Обробка і ремонт, дизайн інтер'єру виконані грамотними фахівцями,
індивідуальний дизайн, перепланування, підготовка необхідної
дозвільної документації – усе це бере на себе компанія «Касто».
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