Referinte mari 1

ASMITA GARDENS, proiect rezidential, antreprenor general fiind firma austriaca STRABAG

AFI Palace COTROCENI, cel mai mare mall din sud-estul Europei, antreprenor general fiind
firma israeliana DANYA CEBUS
Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la activităţile dvs. de construcţii, ne
deplasăm şi la sediul dvs., mergem la şantierul dvs., asigurăm asistenţă tehnică, discutăm cu proiectanţii dvs. sau cu
constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Pentru asta doar sunaţi-ne la telefoanele 0769 057
340, 0727 750 400, trimiteţi-ne un mesaj la faxul 031 8162487 sau la adresa de e-mail vanzari@afacereamea.ro.

Cu deosebit respect,
Mihai AFTENI, director general
Mobile: 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 031 816 2487
E-mail: vanzari@afacereamea.ro
Websites:
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/ = Hidroizolatii Perfecte si Ecologice
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/ = Rosturi de dilatare
http://waterstops.afacereamea.ro/ = Rosturi de turnare
http://parcari.afacereamea.ro/ = Hidroizolare parcari
http://strapungeri.afacereamea.ro/ = Etansarea strapungerilor prin beton

Referinte mari 2

PASAJUL BANEASA, antreprenor general fiind firma portugheza LENA CONSTRUCTII

VIVANDO UNIRII, proiect rezidential dezvoltat de firma israeliana OCIF GROUP
Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la activităţile dvs. de construcţii, ne
deplasăm şi la sediul dvs., mergem la şantierul dvs., asigurăm asistenţă tehnică, discutăm cu proiectanţii dvs. sau cu
constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Pentru asta doar sunaţi-ne la telefoanele 0769 057
340, 0727 750 400, trimiteţi-ne un mesaj la faxul 031 8162487 sau la adresa de e-mail vanzari@afacereamea.ro.

Cu deosebit respect,
Mihai AFTENI, director general
Mobile: 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 031 816 2487
E-mail: vanzari@afacereamea.ro
Websites:
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/ = Hidroizolatii Perfecte si Ecologice
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/ = Rosturi de dilatare
http://waterstops.afacereamea.ro/ = Rosturi de turnare
http://parcari.afacereamea.ro/ = Hidroizolare parcari
http://strapungeri.afacereamea.ro/ = Etansarea strapungerilor prin beton

Referinte mari 3

Ansamblu rezidential de lux din Bucuresti, Str. Eminescu 220, antreprenor general fiind
TOTAL CONFORT, investitor fiind grupul de media MEDIA ON

CAROL PARK RESIDENCE, proiect rezidential dezvoltat de investitorii
BELLERIVE (Marea Britanie) si HANNER (Lituania), antreprenor general fiind ARCOM
Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la activităţile dvs. de construcţii, ne
deplasăm şi la sediul dvs., mergem la şantierul dvs., asigurăm asistenţă tehnică, discutăm cu proiectanţii dvs. sau cu
constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Pentru asta doar sunaţi-ne la telefoanele 0769 057
340, 0727 750 400, trimiteţi-ne un mesaj la faxul 031 8162487 sau la adresa de e-mail vanzari@afacereamea.ro.

Cu deosebit respect,
Mihai AFTENI, director general
Mobile: 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 031 816 2487
E-mail: vanzari@afacereamea.ro
Websites:
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/ = Hidroizolatii Perfecte si Ecologice
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/ = Rosturi de dilatare
http://waterstops.afacereamea.ro/ = Rosturi de turnare
http://parcari.afacereamea.ro/ = Hidroizolare parcari
http://strapungeri.afacereamea.ro/ = Etansarea strapungerilor prin beton

Referinte mari 4

ATLANTIS RESIDENCE

Ansamblu rezidential din Bucuresti, Sos. Dobroesti, nr. 7, antreprenor general
fiind firma turceasca PELICAN COM

RIN GRAND HOTEL, cel mai mare hotel din Europa Bucuresti, Sos. Vitan Barzesti,
antreprenor si investitor fiind PRO CONFORT
Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la activităţile dvs. de construcţii, ne
deplasăm şi la sediul dvs., mergem la şantierul dvs., asigurăm asistenţă tehnică, discutăm cu proiectanţii dvs. sau cu
constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Pentru asta doar sunaţi-ne la telefoanele 0769 057
340, 0727 750 400, trimiteţi-ne un mesaj la faxul 031 8162487 sau la adresa de e-mail vanzari@afacereamea.ro.

Cu deosebit respect,
Mihai AFTENI, director general
Mobile: 0769 057 340, 0727 750 400, Fax: 031 816 2487
E-mail: vanzari@afacereamea.ro
Websites:
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/ = Hidroizolatii Perfecte si Ecologice
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/ = Rosturi de dilatare
http://waterstops.afacereamea.ro/ = Rosturi de turnare
http://parcari.afacereamea.ro/ = Hidroizolare parcari
http://strapungeri.afacereamea.ro/ = Etansarea strapungerilor prin beton

