
Ebi Plus
Компанія "Екобудінвест" з
2008 року на ринку
будівельних та ремонтних
послуг



Про нас
З нами Ви зможете втілити
Ваші найсміливіші
дизайнерські ідеї,
створивши
затишне та стильне
оточення, і все це в
найкоротші терміни.



Ebi PlusМи, знаємо що таке дотримання
бюджету та термінів. Для нас це
важливо!

ЧІТКІ ТЕРМІНИ

У нашому розумінні це: проект,
виконання, меблі... Виконання
робіт від А до Я

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ

При наявності проекту
розраховуємо вартість з
точністю 99%

ТОЧНИЙ КОШТОРИС



ВТІЛЕННЯ
ВАШИХ МРІЙ

Ми виконуємо роботи будь-якої
складності, в тому числі:
демонтажні, загально-
будівельні, електромонтажні,
сантехнічні, оздоблювальні
роботи. 
Влаштовуємо нові вентиляційні
мережі та монтуємо
кондиціонери.  
Сотні оздоблених інтер'єрів,
сотні задоволених клієнтів - ось
наш аргумент.  
Ми працюємо лише з
перевіреними та якісними
матеріалами закордонних та
вітчизняних виробників.



Архітектурні рішення та
дизайнерське проектування

ПРОЕКТУВАННЯ

Пошук комерційного характеру
(офіси, магазини, студії)

ПОШУК ПРИМІЩЕНЬ

Надаємо ремонтні послуги
будь-якої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ

Послуги для B2B
Надаємо послуги з виконання
будівельних робіт

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Виконуємо повний супровід у
необхідній документації

ДОКУМЕНТУВАННЯ

Меблі індивідуальних розмірів
та дизайну

ВИРОБНИЦТВО



Чому ми?
ЧОМУ ВАРТО СПІВПРАЦЮВАТИ З НАМИ

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЄЮ "ЕКОБУДІНВЕСТ"



Мережеві замовлення
Працюємо по території України
Нічні роботи
Термінові роботи

ПІДХІД ДО КЛІЄНТА

Індивідуальні ціни
Фінансовий план-графік
Контроль витрат
Прозоре ціноутворення

ЦІНИ

Електрика, комунікації, опалення...
Оздоблювальні та чорнові роботи
Скленні конструкції
Дизайн інтер'єру та екстер'єру

ВСІ РЕМОНТНІ РОБОТИ

Прорахунок з точністю 99 %
вартості робіт
при наявності 
проектної документації

ФІКСОВАНА ЦІНА

План-графік виконання робіт
План-графік поставки
Дотримання термінів
або штрафні санкції

ЧІТКІ ТЕРМІНИ

Маєте ідею? 
Не знаєте, що далі?
Реалізуємо Ваш проект від А до Я                               
Та приготуємо каву)

ВІД А ДО Я



НАШІ КЛІЄНТИ

 

ДОВІРА НАШИХ КЛІЄНТІВ - ГОЛОВНЕ ДОСЯГНЕННЯ ДЛЯ НАШОЇ РОБОТИ.

Тисячі метрів квадратних, 
сотні задоволених клієнтів - ось наш аргумент.



Реалізовані проекти
для приватних клієнтів

Більше 250
приватних
клієнтів



Реалізовані проекти для
корпоративних клієнтів

Більше 45
корпоративних
клієнтів



ebiplus.lviv.ua
ebiplus.com.ua

WEBSITE

ebiplus2014@gmail.com

EMAIL

Олег Дмитрович +380673066799
Олег Андрійович +380673203378

CONTACT NUMBER

Наші контакти


