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Walentyński - Profesjonalne usługi techniki diamentowej.
Zajmujemy się cięciem i wierceniem betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu oraz innych materiałów
budowlanych.
Specjalizujemy się w cięciu i wierceniu ścian: nośnych, działowych, cięciu i wierceniu fundamentów, cięcie
posadzek, dylatacji, poszerzaniu istniejących okien i drzwi, wycinaniu okien i drzwi, przewiertach, cięcie
schodów, wycinanie szybów windowych itp.

- Cięcia i odwierty dowolnej głębokości i średnicy w Konstrukcjach betonowych
- Rozwiercanie (powiększanie średnicy) kominów ceglanych, keramzytowych itp. n- Wiercenie w studniach
- Odwierty pod kanalizacje, wentylacje, klimatyzacje, rekuperacje
- Odwierty pod instalacje elektryczne, gazowe, grzewcze, hydrauliczne, sanitarne, centralnego odkurzacza i
inne
- cięcie mostów, wiaduktów
- Pobieranie próbek betonu
- Wycinanie otworów okiennych, drzwiowych
- Cięcie posadzki
- Cięcie dylatacji
- Cięcie wiercenie stropów
- Cięcie wiercenie ścian
- wycinanie otworów drzwiowych, 
- wycinanie otworów okiennych
- poszerzanie okien
- poszerzanie drzwi
- otwory pod okna
- otwory pod drzwi
- Kucie
- wyburzenia i adaptacje pomieszczeń
- cięcie schodów
- wiercenie pod kotwy
- produkcja wierteł koronowych, diamentowych
- Regeneracja: wiertła diamentowe, wiertła rurowe, wiertła koronowe, koronki wiertnicze
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