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Notícias
A Spybuilding e a Pedramalba, empresa que se dedica ao
diagnóstico, recuperação, limpeza e restauro de pedra, procederam
a um estreitamento institucional, na área da investigação de
patologias em Monumentos.

A Spybuilding vê renovada a sua Certificação de Qualidade, de
acordo com a ISO 9001:2008.

Protocolos de Cooperação Empresarial
A Spybuilding já celebrou mais de dez protocolos de cooperação
empresarial, com empresas de gestão de condomínios.
Este tipo de protocolo traz vantagens para as empresas de gestão
de condomínios, uma vez que passam a dispor de apoio técnico de
suporte à decisão, no âmbito das intervenções de manutenção ou
recuperação nos imóveis por si administrados. Por outro lado, este
estreitamento de relações, gerando condições de confiança mútua,
permite um fácil relacionamento e troca de informação durante
qualquer trabalho de inspecção, fiscalização ou consultoria.
NOVUSMED

Conselhos de manutenção
Portas interiores corta-fogo:
Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos:
De 6 em 6 meses:
Verificação do seu funcionamento (fecho automático activo).
Revisão e lubrificação das ferragens de pendurar.
Todos os anos:
Revisão e lubrificação das ferragens de fecho e segurança.
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