Co umíme

Pomůžeme vám se vším, co vás doma zlobí nebo se vám nelíbí.

Zajistíme materiál a jakýkoli náhradní díl.

Toto je, pouze stručný výpis toho s čím vám můžeme a umíme pomoci.

KUCHYNĚ:
- Opravy a montáž dřezů a kuchyňských baterií
- Zapojení spotřebičů
- Opravy, montáž a sestavení skříněk kuchyňských linek, stolů, židlí a dalších drobností
(váh, odpadkové koše)

KOUPELNA A TOALETA:
-

Výměny a opravy vodovodních baterií a součástek toalet
Opravy silikonů okolo sprchových vaniček a van
Výměny prasklých a odpadlých dlaždiček a opravy spár
Čištění odpadů
Sestavení a montáž koupelnového nábytku, zrcadel a sušáků.

OBÝVACÍ ČÁST:
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-

Sestavení a montáž skříní, polic a jiného nábytku
Opravy a úpravy nábytku např. vrtání děr pro kabely.
Vrtání otvorů pro kabely skrz zeď.
Montáž garnýží
Výměny rozbitých vypínačů a zásuvek
Montáž světel
Sestavení cvičebních strojů

DŮM:
-

Řezání palivového dřeva a jeho úklid
Úklid uhlí
Drobné malířské a natěračské práce
Drobné zednické, sádrokartonářské, instalatérské a elektrikářské práce
Úklid sněhu

ZAHRADA:
-

Sekání trávy včetně obsekání stromů a zákoutí
Hrabání listí
Prořezávání stromů
Kácení menších stromů včetně vykopání pařezu
Česání ovoce
Zpracování zahradního odpadu

ÚKLID:
- Úklid po rekonstrukci nebo po dokončení různých fází stavby
- Úklid bytů po vystěhování nájemníků nebo před nastěhováním
- Pravidelné a jednorázové úklidy společných prostor bytových domů
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DOPRAVA:
- Odvoz odpadu a nepotřebných věcí do sběrného dvora
- Odvoz zahradního odpadu
- Dovoz zakoupeného zboží z obchodu domů (nábytek, elektro přístroje, atd.)

PRÁCE VĚTŠÍHO ROZSAHU:
Dlouhodobá spolupráce pro majitele domů.
Samozřejmě neumíme vše. V případě odborných prací vám zajistíme profesionálního
řemeslníka a zajistíme vše potřebné pro jeho práci. Pro vaši jistotu o kvalitě provedené práce a
obav z možných reklamací u řemeslníka kterého neznáte za jeho práci přebíráme veškeré
záruky stejně jako za práce námi prováděné.

Speciální nabídka pro chataře a chalupáře:
Chcete si na své chatě či chalupě užívat klidu a pohody a přitom musíte sekat dřevo či trávu?
Neváhejte nás kontaktovat a dostanete nabídku přímo pro vás. V pracovním týdnu u vás vše
potřebné zajistíme a vy si budete o víkendu pouze užívat klidu.
V tomto případě je samozřejmostí závazná cena před započetím prací. Napadá Vás ještě
něco? Pak nás neváhejte kontaktovat a zeptat se. Garantujeme, že námi odvedená práce bude
provedena profesionálně, rychle a pečlivě.
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