Haqqimizda
AZMID group tikinti sektorunda özünü doğrultmuş və yüksək səviyyədə xidmət
göstərən inşaat şirkətidir. AZMID group -un əsas fəaliyyət sahəsi fərdi evlərin, inzibati
binaların, villaların, ticarət və istehsalat təyinatlı kommersiya obyeklərin tikintisindən
və təmirindən ibarətdir.Peşəkar və ciddi kollektivimiz, işinin əsl peşəkarları olan
mühəndis, dizayner, memar, mexanik, elektrik, santexnik, smetaçı və digər
mütəxəsislərimiz tikinti prosesinin gedişatının tam peşəkarlıqla aparılmasında və
güvənlə tamamlanıb təhvil verilməsində bütün gücləri ilə çalışırlar.Bizim şirkətimiz
tikinti materialları istehsalçıları, mebel və avadanlıq təchizatçıları ilə birbaşa işləyir və
bu da bizim qiymət siyasətinə kifayət qədər öz müsbət təsirini göstərir.Şirkətimizin
məqsədi layihələndirmə, dizayn, təmir və tikinti işlərinizdə sizlərə köməklik göstərmək
və bu sahədəki yeniliklərlə sizləri yaxından tanış etməkdir.İşimizdə müştərilərimizin
nəfis zövqlərini oxşamaq üçün ən xırda detallara xüsusi diqqət ayırırıq. Şirkətimiz
tərəfindən hazırlanan hər bir layihə unikaldır və Müştərilərimizin yüksək statusunun
əksidir.

About us
AZMID Group is a construction company that has been self-sustaining and highly
qualified in the construction industry. The AZMID Group's main area of activity is the
construction and repair of individual houses, administrative buildings, villas,
commercial and commercial Our professional and serious teamworkers are engineers,
designers, architects, mechanics, electricians, sanitary technicians, engineers, and
other professionals who are real professionals in their work with all their strengths in
completing and completing the construction process in full professionalism and
reliability.Our company works directly with manufacturers of building materials,
furniture and equipment, and it has quite a positive impact on our pricing .The aim of
our company is to assist you in design, design, repair and construction work and get
acquainted with innovations in this field. In our business, we pay special attention to
the smallest detail to compare the delicate tastes of our customers. Every project
prepared by our company is unique and reflects the high status of our Customers.

О нас
AZMID Group - строительная компания, которая является самоокупаемой и
высококвалифицированной в строительной отрасли.Основным направлением
деятельности группы AZMID является строительство и ремонт индивидуальных домов,
административных зданий, вилл, и коммерческих помещений. Наши
профессиональные и серьезные работники команды - это инженеры, дизайнеры,
архитекторы, механики, электрики, сантехники, инженеры и другие профессионалы,
которые являются настоящими профессионалами в своей работе, используя все свои
силы в завершении и завершении процесса строительства с полным
профессионализмом и надежностью. Наша компания работает напрямую с
производителями строительных материалов, мебели и оборудования, и это довольно
положительно влияет на нашу ценовую политику. . Цель нашей компании - помочь
вам в проектных, дизайнерских, ремонтных и строительных работах и познакомиться
с новинками в этой области. В нашем бизнесе мы уделяем особое внимание
мельчайшим деталям, чтобы сравнить деликатные вкусы наших клиентов. Каждый
проект, подготовленный нашей компанией, уникален и отражает высокий статус
наших Заказчиков.

TƏMİR
İstər yeni, istər köhnə tikili olsun hər
bir məkanı gözoxşuyan etməkdən zövq
alırıq. Təmir sahəsinə baxdıqdan sonra
peşəkar dizaynerlərimiz tərəfindən
eskiz layihələr hazırlanacaq.
Arzusunda olduğunuz məkanı əvvəl
virtual olaraq görəcəksiniz, sonra isə
bütün xəyallarınızın necə
reallaşacağının şahidi olacaqsınız. Tam
zəmanət verdiyimiz təmir işlərinin
smetasının hazırlanması və istifadə
olunacaq materiallar barədə də ətraflı
məlumat vermək isə işimizin ayrılmaz
hissəsidir.

Repair
Whether it's new or old-fashioned,
we're delighted to be able to enjoy
every space. After reviewing the repair
area, sketch projects will be developed
by our professional designers. You will
see the place you are looking for
before, and then you will see how all
your dreams will come true. It is an
integral part of our business to provide
detailed information about the repair
work and the materials we will use.

РЕМОНТ
Будь то новая или старомодная, мы
рады возможности наслаждаться
каждым пространством. После
рассмотрения области ремонта,
эскизы проектов будут разработаны
нашими профессиональными
дизайнерами. Вы увидите место,
которое вы искали раньше, а затем
вы увидите, как все ваши мечты
сбудутся. Это неотъемлемая часть
нашего бизнеса - предоставлять
подробную информацию о
ремонтных работах и используемых
материалах.

TİKİNTİ
Ev,villa, iaşə obyekti olsun, fərq etməz.
Fərqimiz sadəcə keyfiyyətimizdə və
münasib qiymətlərimizdə olacaq.
Tikinti sahəsinə baxış, eskiz
layihələrinin hazırlanması və uyğun
smetanın təqdim edilməsi, bundan
başqa tələb olunan sənədlərin
alınmasını üzərimizə götürürük.
Tikinti zamanı istifadə olunacaq
materialların hər biri haqqında Sizə
ətraflı məlumat da veriləcək.

CONSTRUCTION
Whether it's a home, villa or catering
facility, it does not matter. Our
difference will only be in our quality
and reasonable prices. We look at the
construction site, design sketch
projects and submit a proper estimate,
and take the required documentation.
You will also be given detailed
information about each of the
materials to be used during
construction.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Неважно, будь то дом, дача или
объект общественного питания.
Наша разница будет только в нашем
качестве и разумных ценах. Мы
смотрим на стройплощадку,
разрабатываем эскизные проекты и
представляем правильную смету, а
также берем необходимую
документацию. Вам также будет
предоставлена подробная
информация о каждом из
материалов, которые будут
использоваться во время
строительства.

DİZAYN
Bizim şirkətimiz eksklüziv eksteryerlərin və
interyerlərin dizayn olunmasında ixtisaslaşıb.
Tərəfimizdən hazırlanan layihələr Azərbaycanda və
xaricdə ictimai obyektləri, ofisləri, mənzilləri, bağ
evlərini, restoranları, otellər, ticarət mərkəzlərin və
digər obyektləri əhatə edir.İnteryerinizin dizayn
olunması üçün tam xidmətlər paketini təklif edirik.
Buraya layihənin dizaynı olan ilkin konsepsiyasının
işlənməsi və yaradılmasından başlayaraq obyektin
tam təslim edilməsinə qədər bütün işlər daxildir.
İşlərin aparılması zamanı sifarişçi ilə sıx əlaqənin
səbəbi, yekun layihənin onun gözləntilərinə
maksimal dərəcədə uyğun olmasıdır.
Dizayn-layihə yaradılması özündə aşağıdakıları
ehtiva edir: Ümumi konsepsiyanın işlənib
hazırlanması, layihənin (fotorealistik keyfiyyətin
üçölçülü modelləşdirməsi) yenidən planlaşdırılması,
inşaat-texniki sənədləşdirmə, eskiz layihəsi,
müəlliflin nəzarət qrafiki, ilkin obyektin planları və
spesifikasiyası, dizayn- eksteryer layihəsinin
hazırlanması , fasadın dəyişikliyi, layihənin 3D
dizaynı.
Dizayn-layihənin ətraflı işlənməsi artıq
layihələndirmə mərhələsində gələcək binanı
görməyə imkan verir, geniş tikinti sənədləri isə
planların həyata keçirilməsi prosesini maksimum
sadələşdirir.

DESIGN
Our company specializes in the design of exclusive
exterior and interior designs. Projects prepared by
us cover public facilities, offices, apartments,
garden houses, restaurants, hotels, shopping malls
and other facilities in Azerbaijan and abroad. We
offer a full package of services for the design of
your interior. It includes everything from the
development and creation of the initial concept of
the project design to the complete delivery of the
facility.
The reason for the close relationship with the
customer during the work is that the final project is
most appropriate to its expectations.
Design design includes the following: Development
of general concept, re-planning of the project (3D
modeling of photorealistic quality), constructiontechnical documentation, sketch project, author's
control schedule, plans and specifications of the
original object, design-exterior project preparation,
facade replacement , 3D design of the project.
Detailed design of the project allows to see the
future building at the design stage and large
construction documents maximize the
implementation of the plans.

ДИЗАЙН
Наша компания специализируется на дизайне
эксклюзивных экстерьеров и интерьеров.
Подготовленные нами проекты охватывают
общественные объекты, офисы, квартиры,
садовые домики, рестораны, отели, торговые
центры и другие объекты в Азербайджане и за
рубежом. Мы предлагаем полный пакет услуг по
дизайну вашего интерьера. Он включает в себя
все, от разработки и создания первоначальной
концепции проекта до полной сдачи объекта.
Причина тесных отношений с заказчиком во
время работы заключается в том, что
окончательный проект наиболее соответствует
его ожиданиям.
Дизайн-проект включает в себя: разработку
общей концепции, перепланировку проекта (3Dмоделирование фотореалистического качества),
конструкторско-техническую документацию,
эскизный проект, авторский график контроля,
планы и спецификации исходного объекта,
подготовку дизайн-экстерьера, замену фасада. ,
3D дизайн проекта.

Детальное проектирование проекта позволяет
увидеть будущее здание на этапе
проектирования, а большие строительные
документы максимизируют реализацию планов.

Təmir hesabatınızı ödənişsiz 5% endirimlə öyrənin.

www.azmid.az

web səhifəsinə daxil olmaqla tam ödənişsiz şəkildə təmir və

tikintinin hesablamasını edərək 5 % endirim qazanın.

