„užívajte si realizáciu svojho sna....my sa o to postaráme...“

“...Sme mienkotvorcovia, ukážeme Vám tie najlepšie riešenia,
aby Váš sen o bývaní bol plný pohody a pohodlia...”

O značke
Moreti je postavené na základe dlhoročného priateľstva majiteľov,
z ktorého vznikla základná koncepcia zlúčenia ich profesionálnych skúseností
a vytvorenia spoločného zámeru realizovať komplexné služby v oblasti
stavebníctva. Tým vznikla fúzia projekčnej spoločnosti alurys, realizačnej firmy
almon spolu s interiérovým štúdiom idea uno a voľného spoločenstva nezávislých
architektov „playarchitects“.

Čo je to luxus....?
“Nie je to vždy to, čo luxusom býva nazývane alebo opisované,
možno je to Váš čas, peniaze, možno naše služby...”

Máme víziu
budovať stabilnú značku, ktorá je synonymom spoľahlivosti, luxusu a prestíže.
Zámerom spoločnosti je ponúkať komplexné služby. Dôvodom pre vytvorenie
moreti bolo to, že pri našej dlhoročnej praxi cítime dieru na trhu. Na Slovensku
je veľa architektov, projektových kancelárií, stavebných firiem, dodávateľov, interierových štúdií, profesistov, inžinierov...atď. No čo je paradoxné,
nestretli sme sa so spoločnosťou, ktorá ponúka komplexne všetky fázy ako jeden
balík služieb a ktorá by pri Vás stála od výberu samotnej nehnuteľnosti, až po
konečné zariaďovanie interiéru. Čo je zároveň prekvapivé, lebo nám sa to zdá,
ako najprirodzenejší spôsob spolupráce, akým môže vzniknúť kvalitné dielo.

Stačí, že sa rozhodnete...
“Keď ešte len zamýšľate ako investovať, tak ste u nás správne.
							
...Práve ste dostali na výber!”

Našim predsavzatím
je ponúkať služby šité priamo na mieru konkrétneho klienta. Pracujeme na
základe dôkladných diskusií o potrebách našich zákazníkov, ktorí sú častokrát
(ale nie vždy) zmätení a nevedia presne definovať svoje požiadavky na budúce
dielo, čo zároveň berieme ako naše poslanie: profesionálne usmerňovať klienta a odhaľovať jeho skutočné potreby v zásadných rozhodnutiach v rámci celého
procesu realizácie stavby od prvotného výberu nehnuteľnosti, až po konečnú
fázu zariaďovania interiéru. Hlavnou prioritou je pre nás spokojný zákazník,
ktorého považujeme za najlepší marketingový nástroj pre budovanie stabilnej a
dôveryhodnej značky.

máte možnosť sa rozhodnúť pre skúsený a zohraný team mladých
oduševnených ľudí, s otvorenou mysľou, citom,
a pochopenim pre vaše sny.
Každy z teamu ma za sebou niekolkoročne skúsenosti vo svojom
„fachu“ a rozhodli sme sa byt jednotkou na trhu,
...samozrejme pri všetkej skromnosti...

Technická a konštruktérska zručnosť spoločnosti sa opierA o dlhoročné
skúsenosti projekčnej firmy alurys, realizačnej firmy almon a interiérového
štúdia idea uno, ktoré sú zárukou prevedenia našich diel v najvyššom možnom
kvalitatívnom štandarde.
Architektonické myslenie je postavené na princípoch playarchitects, ktoré sú
podložené viacerými realizáciami úspešných diel (napr.: CASA PUEBLO, ktorá je
ocenená komorou architektov, ako najlepšia bytová stavba na Slovensku
CE.ZA.AR. 2012). Naš pohľad na design nie je vyhranený, no samozrejme máme
svoje názory, predstavy a hranice, ktoré nechceme prekračovať. V prvom rade
chceme realizovať diela, za ktorými si budeme stáť. Zároveň Vás chceme natoľko
ovplyvniť, že časom prepadnete značke MORETI.
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