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Компанія «Технології Престижу»

Компанія 
«Технології Престижу»

У вже сформованому ринку металоконструкцій виживають не
багато хто, а успішні одиниці. Компанія «Технології Престижу», узявши
старт у 2005 році, зробила якісний прорив. Принесла на ринок
величезну кількість новинок, перетворивши технологічно складний
процес роботи з металом у сучасне урбаністичне мистецтво.

Секрет успішності дуже простий. Прагнення до розвитку,
помножене на нові технології – от завдяки чому забезпечена якість і
довговічність продукції. Основна ланка в ланцюжку успішності
Компанії – це колектив, що створювався, як команда ентузіастів і
фанатів своєї справи. Сьогодні – це діамант, оправлений досвідом
роботи з кращими Компаніями-партнерами України. Їхня щира
вдячність – наш головний критерій якості.

Особливе місце в технологічному процесі займають дизайнерські
рішення. Ми розуміємо, що зовнішній вигляд об'єктів – це не тільки
предмет гордості для наших партнерів, але й елемент дизайну міської
архітектури міста.

Основні напрямки нашої виробничої діяльності:
Сходи на металевому каркасі з східцями зі скла, каменя, дерева,

поруччя і поручні з нержавіючої сталі і чорного металу, нестандартні
металоконструкції з неіржавіючої сталі і чорного металу.

Наші металоконструкції встановлені й експлуатуються на об'єктах: 
Центральний офіс «Київстар Джі Ес Ем» (вул. Дегтярівська, м. Київ),

Банк «Прокредитбанк» (пр-т Перемоги, м. Київ), банк «Перший
Український Міжнародний Банк» (пр-т 40 років Перемоги, м. Біла
Церква), банк «Преміум» (вул. Бастіонна, м. Київ), банк «Надра» 
(вул. Братиславська, м. Київ), банк «Юникредитбанк» (вул. Сумська,
44/2, м. Харків), Палац спорту (Спортивна площа, м. Київ), Одеський
припортовий завод (м. Одеса), готельний комплекс «Хаят» (Софіївська
площа, м. Київ), торговельно-розважальний комплекс «Фелікс» 
(м. Житомир), супермаркет «Епіцентр» (вул. Григоренка, м. Київ),
супермаркет «Ельдорадо» (вул. Ірпінська, м. Київ), супермаркет 
(м. Бровари), супермаркет «Гринполь» (вул. Жуковського, м. Київ),
супермаркет «Укрзолото» (вул. Малишка, м. Київ), бізнес - центр
«Дипломат - Хол» (вул. Жилянська, м. Київ), центральний офіс «Сістем
Кепітал Менеджмент» (вул. Десятинна, м. Київ), житлово-офісний
комплекс «Ботанік-Тауерс» (вул. Саксаганського, м. Київ), офісний
центр «Стенд» (вул. Васильківська, м. Київ), розважальний комплекс
«Адмірал-клуб» (м. Ірпінь), офіс будівельної компанії «Укрінвестбуд»
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(вул. Л. Руденка, м. Київ), Готель «SPA» (м. Ворзель), готель «Залескі»
(м. Луцьк), торгово-розважальний комплекс «Глобал UA» (вул.
Київська, м. Житомир), спорткомплекс «Метеор» (м. Дніпропетровськ).

Автосалони: 
«Бліц Авто» (вул. Мурманська, м. Київ), «Hyundai» 

(вул. Новокостянтинівська, м. Київ), «Toyota» (Повітрофлотський пр-т, 
м. Київ), «Peugeot» (пр. Перемоги, м. Київ), «Mitsubishi» (вул. Сосюри, 
м. Київ), «Меrсеdеs» (Столичне шосе, м. Київ), «Subaru» 
(вул. Новокостянтинівська, м. Київ), СТО «Peugeot» (вул. Крайня, 
м. Київ). 

Також наші вироби служать на приватних житлових площах, в
офісах компаній, ресторанах і на інших об'єктах.

Ми дорожимо часом, тому в нас є дуже тверда прив'язка до термінів
здачі об'єктів. А чітко вибудований робочий процес дозволив нам
мінімізувати собівартість, завдяки чому ціни приємно здивують Вас. 
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