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Bem Vindo à Satelis Reformas e Construções Uma empesa com experiência em reformas 

e construções, oferecemos mão de obra especializada, para o mercado na área da construção 

civil.  

Se você precisa de um novo revestimento, pintura, hidráulica, elétrica, banheiro, sala, cozinha, 

quarto, calçada, quintal, reformas completas ou outros trabalhos nestas áreas, você acabou de 

encontrar. A Satelis Reformas e Construções deixou de ser autônomo para ser uma 

empresa formalizada nos termos da lei.  

Fundada por Edivan Satelis, é uma empresa especializada em reformas comerciais e 

residenciais, e atua a mais de 10 anos, atendendo desde pequenos serviços até grandes obras, 

com profissionalismo e qualidade na execução de seus serviços. 
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Profissionais altamente capacitados e qualificados, em suas áreas sempre mantendo a 

organização e limpeza no período da execução da obra, item que nos causa muita 

preocupação e dos clientes, fato em que dedicamos a um serviço eficiente, rápido e 

funcional, com cumprimento de prazos. 

 

Atualização, quando falamos nessa palavra nos chama a atenção, e por esse motivo 

estamos sempre nos preparando em novos cursos e ferramentas apropriadas para melhor 

atende-los. 

 

O processo do trabalho se inicia com uma visita técnica ao imóvel, com horário 

agendado de preferência do cliente, onde façamos uma vistoria e nesta são avaliadas as 

necessidades para a execução da obra, e seguindo  é elaborado um orçamento de 

contrato detalhado por ambientes. 

Com a aprovação do contrato, o cliente recebe uma relação do material necessário 

para a execução da obra e a Satelis Reformas e Construções disponibiliza um 

acompanhamento para a compra desse material, junto ao cliente, visando auxiliá-lo na 

aquisição do que há de melhor no mercado, sempre atentos à relação custo / benefício. 

 

Quando iniciamos o trabalho, fornecemos ao cliente, um cronograma detalhado das 

etapas e prazo da obra. 

Durante essas etapas, é feito uma fiscalização, verificando o andamento da reforma, 

oferecendo tranquilidade e segurança aos clientes. 

 

Na finalização da obra, para melhor segurança e confiabilidade de nossos clientes 

antes da entrega, é feito um “checklist”, ou seja, o cliente recebe um documento com 

garantia de um ano dos nossos serviços. 

 

Qualidade, profissionalismo, organização, serviço, personalizado, confiabilidade, 

excelência no respeito e honestidade, são características próprias da Satelis Reformas e 

Construções, sempre comprometida com garantia e a satisfação total do cliente. 

 

 

Agende uma vista solicite o seu orçamento! Atendemos em SP zona sul, zona leste, 

zona oeste e zona norte.  

 

Edivan Satelis Profissional em reformas / construções e supervisor de obras. 
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Nossos serviços  

 

Serviços de revestimentos // Pintura // Hidráulica // Elétrica // Reformas completas 

 

Veja algumas fotos dos nossos trabalhos  

Realizamos todos os tipos de revestimento com pedras naturais 
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