"АДЕЛ - М" ЕООД е член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Вписана е в Централния
професионален регистър на строителите към КСБ и има възможности за изпълнение на обекти на
територията на цялата страна.

Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям
професионален опит в проектирането и строителството. Имаме изградени и утвърдени екипи
обхващащи пълния цикъл на строителство: зидари, кофражисти, мазачи, ел.специалисти, ВиК
специалисти, специалисти за изпълнение на топло- и ходроизолации, заварчици, тенекеджии,
монтажници, бояджии, каменари, специалисти за изпълнение на настилки и облицовки. Всички
работници, за които се изискват квалификационни групи, са с издаден документ от лицензирани за
тази дейност фирми. При необходимост ангажира за дейността си висококвалифицирани
специалисти за всички етапи на строителния процес. Фирмата работи с редица подизпълнители
доказали се на пазара и заедно със своя персонал от квалифицирани работници постига високо
качество на строителната продукция, което я прави желан партньор в строително инвестиционния
процес. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени
резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента.

Приоритет на качеството. Ние в "АДЕЛ - М" ЕООД знаем, че качественото изпълнение на всеки
проект е основен фактор за добрия краен резултат. Ето защо компанията залага на съвременна
техника и професионален екип, с които да се постигне едно комплексно обслужване, отговарящо
на най-високите съвременни стандарти и изисквания.
Фирмата успешно участва в търгове, финансирани от международни институции, държавни и
частни инвеститори.
Референциите от многобройните клиенти и партньори на фирмата още веднъж потвърждават
професионализма, коректността и високото качество, което се стремим да следваме в нашата
работа.
Строителна компания "АДЕЛ - М" ЕООД е внедрила на система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005.

Използвайки индивидуален подход към всеки клиент, ние сме в състояние да задоволим всички
Ваши изисквания, както и да Ви предложим алтернативни решения, гарантиращи сигурността на
инвестицията.
Фирмената политика на "АДЕЛ - М" ЕООД е насочена към въвеждането на новите технологии в
строителството, използването на съвременни строителни системи и
високопроизводителна механизация, специализацията на служителите и безопасността на
строителния процес.
В тези няколко реда се опитахме да ви представим строителна компания "АДЕЛ - М" ЕООД, такава
каквато я създадохме в последните години:
• Средна по мащаби.
• Гъвкава в своя мениджмънт.
• Финансово стабилна.
• Притежаваща добре подготвен ръководен, инженерно-технически и работнически състав.
• Имаща желание и възможности за още по-висока професионална реализация в областта на
строителството.

