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Cięcie Betonu Piotr Walentyński specjalizuje się w cięciu i wierceniu (nawiercaniu) betonu techniką
diamentową, oraz innych materiałach budowlanych

W tym możemy Państwu pomóc:
- cięcie i wiercenie w betonie, także zbrojonym (żelbetonie) i wibrowanym
- cięcie i wiercenie w konstrukcjach betonowych
- cięcie i wiercenie w cegle również w cegle szamotowej
- cięcie i wiercenie kamieniu naturalnym
- dowolny zakres prac ciecia bądź wiercenia betonu
- cięcie dylatacji
- cięcie stropów, wiercenie stropów
- cięcie ścian, wiercenie ścian
- wycinanie lub poszerzanie otworów drzwiowych czy okiennych 
- wycinanie szybów windowych itp.
- cięcie i wiercenie fundamentów itp.
- cięcie kręgów Wipro TB
- cięcie na dużych wysokościach
- przewierty poziome sterowane z możliwością uzyskania odpowiedniego spadu lub bezpośrednio do
studzienek
- adaptacje pomieszczeń
- cięcie ścian nośnych, redukcja kondygnacji
- rozwiercanie (powiększanie średnicy) kominów ceglanych, keramzytowych itp.
- przygotowania otworów dla instalacji wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych 
- wykonania otwory dla linii telekomunikacyjnych
- wykonania otworów dla śrub kotwiących
- pobierania próbek betonu do analizy, badanie betonu, wykonywanie próbek betonu do analizy
- regeneracja: wiertła diamentowe, wiertła rurowe, wiertła koronowe, koronki wiertnicze
- sprzedaż wierteł koronowych do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym, cegle, asfalcie itp.
- współpraca z firmami utylizującymi powstały urobek
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