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PMP Prêt-à-porter cases, l’empresa que ha
revolucionat el sector de la construcció

P

MP Prêt-à-porter cases ofereix
un servei únic d’arquitectura
de cicle complet. A les seves
instal·lacions creen, projecten, dissenyen i construeixen cases
arquitectònicament avantguardistes
i energèticament eficients. El compromís de la companyia és el d’innovar en la construcció pensant en qui
hi viurà i no en qui construeix, fent
possible que el benestar de l’hàbitat
hi sigui present abans, durant i després la construcció, aconseguint un
confort de 360 graus.

EL COMPROMÍS DE LA COMPANYIA ÉS EL
D’INNOVAR PENSANT EN QUI HI VIURÀ I NO EN
QUI CONSTRUEIX

Eficiència i sostenibilitat
Amb un ferm compromís a construir
habitatges sostenibles i respectuosos
amb el medi ambient, utilitzant energies de fonts renovables, PMP Prêt-àporter cases posa en relleu la voluntat de dissenyar cada llar adaptant-se
a l’entorn i al clima, buscant sempre
la millor orientació i emplaçament
possible per tal de reduir al màxim la
demanda energètica.
Equip multidisciplinari
L’empresa, formada per un equip
multidisciplinari d’enginyers, arquitectes, interioristes i economistes, entre altres experts dins del
sector, treballa per oferir llars personalitzades amb les garanties d’una
construcció eficient i un disseny
exclusiu. Així, en el seu històric de
projectes hi ha cases amb dissenys
contemporanis, de caire minimalista
o d’estètica rústica, amb coberta
plana, inclinada o enjardinada, amb
grans finestrals, cuines de revista i tot
allò que el client desitgi. Només cal
imaginar-ho per poder-ho fer realitat.
3D i Realitat virtual
A més, el client experimenta, veu i
sent exactament com serà la seva
nova llar gràcies a la incorporació de
la tecnologia més capdavantera. Vídeos i imatges en 3D tant dels exte-

riors com interiors i experiències amb
ulleres de realitat virtual aporten un
alt valor qualitatiu al producte i servei
que ofereix l’empresa.
Domòtica de la llar
Les smart homes ja no són una utopia. Amb l’objectiu d’incrementar el
confort i el benestar de les persones
que hi habiten, la domòtica ja ve
incorporada a totes les llars de PMP
Prêt-à-porter cases. Així, avui dia
és possible gaudir d’una casa que

s’adapta a cada moment del dia, automatitzant processos com el clima,
els llums, els consums, els accessos
o la seguretat de la casa, entre d’altres. Tenint en ment, sempre, l’estalvi
energètic que això suposa.

GRÀCIES A LA TECNOLOGIA MÉS
CAPDAVANTERA, COM VÍDEOS I IMATGES
3D, EL CLIENT EXPERIMENTA I VEU COM
SERÀ LA SEUA NOVA LLAR
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Interiorisme
Un interiorisme cuidat és essencial
per al benestar i confort d’una llar.
Per això, l’equip d’interioristes de
PMP està sempre al dia de les últimes tendències d’interiorisme per
crear ambients confortables, versàtils i que alhora tinguin personalitat.

Seguiment i transparència
constant
La tranquil·litat i la confiança també
són sinònims de benestar. Per això,
els clients de PMP Prêt-à-porter cases disposen d’una àrea privada on
poden seguir dia a dia l’evolució de
cada fase del procés de construcció
de la seua futura llar, preguntar dubtes o consultar tota la documentació
relativa al projecte. Aquesta plataforma online és una via de comunicació directa entre els propietaris i la
companyia on poden consultar tot
el que desitgin des de la comoditat
de casa seua.
La tranquil·litat de tenir un servei
de postvenda
Per últim, PMP ofereix un servei de
postvenda a partir de l’entrega de
claus. És a dir, si cal revisar, ampliar
o incorporar algun servei, l’empresa
segueix al costat dels clients per
oferir l’assessorament necessari,
sempre que ho necessiti.

ELS CLIENTS DISPOSEN
D’UNA ÀREA PRIVADA
ONLINE ON, DES DE
LA COMODITAT DE
CASA SEUA, PODEN
SEGUIR DIA A DIA
L’EVOLUCIÓ DE CADA
FASE DEL PROCÉS DE
CONSTRUCCIÓ DE LA
SEUA FUTURA LLAR,
PREGUNTAR DUBTES
O CONSULTAR TOTA
LA DOCUMENTACIÓ
RELATIVA AL PROJECTE

