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Kilka słów o firmie URAM ARCHITEKTURA -architekt Jacek Uram, świadczy usługi w zakresie
architektury i urbanistyki. Opracowujemy projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze. Projekty
aranżacji wnętrz. Wykonujemy profesjonalne fotorealistyczne wizualizacje naszych projektów. Zajmujemy się
prowadzeniem całego procesu inwestycyjnego, od uzyskania warunków zabudowy, załatwianiu wszystkich
spraw urzędowych, przez uzyskanie pozwolenia na budowę, po nadzór autorski na budowie. Poprzez
profesjonalizm i wiedzę zawodową dążymy do uzyskania jak najefektywniejszego rezultatu dbając o detale
architektoniczne oraz wyznaczony budżet inwestycji. Innowacyjne podejście do architektury oraz dostęp do
unikalnych rozwiązań projektowych pozwala opracowywać nowoczesne i energooszczędne budynki. W
projektach budynków stosujemy nowoczesne energooszczędne materiały budowlane oraz dbamy o estetykę
każdego szczegółu. Wiemy jak ważna w dzisiejszych czasach jest ekonomika dlatego architekt od pierwszych
szkiców koncepcyjnych zwraca szczególną uwagę na rozwiązania zapewniające jak najlepszą charakterystykę
energetyczną budynku(zapotrzebowanie na energię pierwotną tzw. wskaźnik EP oraz parametry przegród
zewnętrznych tzw. współczynnik U) co ma ogromny wpływ na późniejsze koszty utrzymania. Dbamy również
o to aby układ funkcjonalny i aranżacja wnętrz odpowiadała potrzebom inwestora, poprzez analizy i rozmowy
architekt stara się sprostać nawet najbardziej wysublimowanym gustom. Nie boimy się żadnych wyzwań
dlatego chętnie podejmiemy się wykonania nawet najbardziej skomplikowanych projektów Naszym
priorytetem była zawsze jakość, dlatego dbamy o to żeby każdy klient był zadowolony ze współpracy z
architektem bo jest to najlepsza reklama w branży budowlanej. W naszej firmie używamy oryginalnych,
najnowocześniejszych programów komputerowych co znacznie przyspiesza proces projektowy i zapewnia
lepszą efektywność pracy. Współpracujemy z najlepszymi inżynierami z branży sanitarnej i elektrycznej jak
również rzeczoznawcami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz sanepidu i bhp. Współpracujemy z
wieloma firmami wykonawczymi z każdej branży budowlanej. Działamy na terenie całej Polski z siedziba w
województwie łódzkim. Zapraszamy do współpracy inwestorów z całego kraju odległość nie stanowi dla nas
przeszkody. Architekt Jacek UramWieluń, Częstochowa, Sieradz, Kępno, Wieruszów, Kalisz, Olesno,
Kłobuck, Łask.
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