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TMS

Equip humà

eficaç en l’elaboració de pressupostos, el compliment dels 

El nostre equip està format per professionals amb molts

anys d’experiència i ampli coneixement del sector, amb

constant col·laboració entre departaments que ens permet

donar com a resultat el millor servei.

Des de TMS oferim un servei professional, personalitzat i

terminis d’execució i les ofertes competitives, amb una

relació qualitat-preu immillorable.

Disposem d’un equip d’especialistes amb gran qualificació

i experiència en el sector. Oferim un únic interlocutor

durant totes les etapes del projecte.

Neix de la idea d’oferir un servei global de l’obra amb

una nova concepció de la metodologia de treball basada

en la professionalitat, la innovació i el desenvolupament

de projectes a mida, realizant un seguiment continu

de l’obra i amb un tracte directe amb el client.

Ens defineix la qualitat i el rigor. El nostre objectiu principal és

satisfer les necessitats de cada client i aconseguir un resultat

excel·lent amb espais únics i elegants.





Com treballem

Serveis

Únic interlocutor amb formació d’arquitecte tècnic i 

una qualitat excel·lent.

Atenció personalitzada, qualitat i rigor.

Especialistes en: rehabilitació, reformes integrals, obra nova

i projectes d’interiorisme.

seguiment continu de l’obra.

Productes de diferents estils i tendències amb últimes

novetats i adaptats a les últimes tecnologies.

Des de TMS oferim una coordinació de tots els

professionals i un únic interlocutor per part d’un

arquitecte tècnic, realizant un seguiment continu de tota

l’obra amb tracte directe amb el client el que ens permet

donar qualitat i agilitzar el projecte i la seva execució.

En els primers estudis del projecte li oferim un

assessorament en tot moment i imatges en 3D per captar

millor el que serà el resultat final.

Oferim models de tots els productes de diferents estils

i tendències. Tenim les últimes novetats i estem

adaptats a les últimes tecnologies que ens permeten d’oferir-li
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