Naprawy Domowe
Tel 730 372 472
Zajmujemy się serwisem w biurach, domach, apartamentach, hotelach,
mieszkaniach oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest szybka naprawa
usterek.
Wśród naszych klientów są min.

OHL http://ohlpolska.pl/PL/index.html
Kasa Stewczyka http://www.kasastefczyka.pl/
Współpracujemy z siecią sklepów budowlanych LEROY MERLIN
Posiadamy referencje od PKPS
Wykonujemy także zlecenia dla klientów prywatnych.
Każde zlecenie dostarcza nam nowych wyzwań , wszystkie traktujemy indywidualnie i realizujemy
z najwyższą starannością.

Wykonujemy zlecenia w możliwie krótkim czasie dokładając największej staranności, działamy na
bazie ogólnych kosztorysów, dajemy gwarancje, jesteśmy elastyczni!
Nasi klienci polecają nas swoim znajomym. Dołącz do Nas.

Zakres usług:

Elektryka
- Kompleksowe instalacje elektryczne
-Modernizacje instalacji
oraz - Naprawa gniazdka, wyłącznika
- Naprawa żyrandola, kinkietu
- Naprawa instalacji elektrycznej
- Przeróbki instalacji elektrycznej
- Instalacje antenowe, montaż anten
- Naprawa sprzętu AGD

Usługi Stolarskie
- Montaż mebli i szafek wraz z instalacją na ścianie
- Różne prace stolarskie
- Podłogi, panele

Hydraulika
-Kompleksowe instalacje C.O
-Modernizacje C.O, WOD-KAN
oraz - Naprawa, wymiana kranu
- Naprawa spłuczki
- Naprawa, wymiana odpływów
zlewozmywaka, umywalki, wanny, brodzika - Podłączenie pralki, zmywarki
również elektryczne

Prace budowlane inne.
- Naprawa ubytków glazury, terakoty.
- Naprawa ubytków tynku.
- Obsadzanie wyrwanych kontaktów i wyłączników.
- Gipsowanie i malowanie ścian.
-Tynki Maszynowe
- Oraz wiele innych prac budowlanych.

Większość cen ustalana jest indywidualnie.
Indywidualne ustalenia nie powinny znacząco odbiegać od podanego cennika.
Podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Przykł adowe:
50zł/pkt-Modernizacje instalacji, 20zł- Naprawa gniazdka, wyłącznika,
Wymiana kranu
Wymiana umywalki w łazience
Wymiana umywalki+kranu w łazience

Podłączenie pralki, zmywarki (w zależ noś ci od zakresu)
Drobne prace hydrauliczne (w zależności od zakresu)
Napraw, wymiana gniazdka, wyłącznika
Montaż mebli od 40
Montaż szafek na ścianie
Wymiana uszkodzonych płytek glazury, terakoty
Godzina pracy przy usuwaniu drobnych usterek domowych
Modernizacje instalacji,

Przykładowe realizacje

Podłogi

Biały montaż

Hydraulika

Elektryka
Zapraszamy do kontaktu.

