COD GALBEN DE PRECIPITAȚII
Deși sfârșitul de an ne întâmpină cu mirosul
celor mai alese bucate, cozonaci și gloriosul
brad împodobit, nici atmosfera de Crăciun nu
poate opri capricioasa iarnă să ne aducă vreme
rece și precipitații abundente. Astfel, Institutul
Național de Meteorologie ne anunță că
prezența codului galben pentru ploi își face
prezența simțită și de această dată.
Așa cum și noi ne protejăm de această
vreme, purtând haine specializate în acest sens,
așa trebuie să avem grijă și de căminul nostru,
în caz contrar, consecințele fiind grave.
Urmările nefaste aduse de lipsa
hidroizolațiilor sunt complexe, astfel că putem
întâmpina atât probleme de natură estetică, cât
și de natură tehnică. De la pete de umezeală pe
pereții locuinței, până la corodarea armăturii
din betonul construcției.

Nu putem risca să punem în pericol sănătatea noastră, a familiei noastre și să diminuăm rezistența
construcției, astfel că hidroizolarea este cea mai bună variantă.
Beneficiile aduse de simpla hidroizolare sunt numeroase, printre care și beneficiile economice.
Pentru astfel de servicii, aveți nevoie de o echipă de profesioniști, care să vă sară în ajutor cu cele
mai bune sfaturi. De aceea, PROCAS HIDROIZOLAȚII vă poate garanta calitatea lucrărilor pe care le
execută, fiind o firmă cu o vechime de peste 10 ani și o experiență vastă în acest domeniu.
Seriozitatea cu care își onorează contractele, dar și buna pregătire, îi face să fie în top, fiind
apreciați de către clienți.
PROCAS HIDROIZOLAȚII oferă calitate la prețuri avantajoase, având relații de colaborare cu
majoritatea furnizorilor de materiale de pe piața de desfacere, specifice obiectului de activitate. Astfel,
firma pune la dispoziție o gamă largă de produse și de soluții tehnice.

Pentru efectuarea unor hidroizolații de calitate apelați
la PROCAS HIDROIZOLAȚII!
Ne puteți găsi pe str. Pâncota, nr. 5, bloc 14, scara 4, parter, apartament 93, sector 2, București.
Telefon: 021 240 11 54/ 0723 577 910
E-mail: office@procas.ro

