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Witryna firmy Trans-Speed. Jesteśmy firmą specjalizującą się w całościowej likwidacji lokali, opróżnianiu
lokali z niepotrzebnych akcesoriów, utylizacji mebli. funkcjonujemy od 1996 roku. Naszymi klientami są
osoby prywatne, które muszą zdać mieszkanie z powodu śmierci bliskiego, lub osoby, które zakupiły nowe
meble i chcą pozbyć się starych sprzętów. Pośród naszych usługobiorców są osoby likwidujące firmę, sklep
itp. Nasze usługi wykonujemy też dla podmiotów państwowych np. szkoły, szpitale, przedszkola, które chcą
zutylizować niepotrzebne meble. Wszelkie usługi realizujemy całościowo tzn. demontujemy, wynosimy
zbędne przedmioty, transportujemy na składowisko odpadów, uzyskujemy kartę przekazania odpadu. Nasza
firma posiada wszelkie potrzebne zezwolenia, koncesje, umowy z wysypiskami śmieci. Pracownicy naszej
firmy są osobami sprawnymi, silnymi o nienagannej kulturze osobistej, umiejącymi zachować się w każdej
sytuacji, dyskretnymi. Są wyposażeni w potrzebne narzędzia i materiały potrzebne w trakcie demontażu
zbędnego wyposażenia wnętrz. Istnieje również możliwość zlecenia nam usługi polegającej na spakowaniu i
wywiezieniu na składowisko odpadów zawartości mebli np. ubrań, przyborów kuchennych. Podejmujemy się
również usług polegający na sprzątnięciu i wywiezieniu zbędnych przedmiotów zalegających w garażach,
altanach działkowych, strychach, piwnicach, komórkach, działkach. Nasze usługi realizujemy w Katowicach,
miastach ościennych i na całym Śląsku. Jeśli interesuje Państwa:- Likwidacja mieszkań. - Opróżnianie lokalu.
- Opróżnianie mieszkań. - Utylizacja mebli. - Wywóz mebli. - Wywóz rupieci. To firma Trans-Speed spełni
Wasze oczekiwania.
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