
Meistras į namus

Jums reikalinga meistro pagalba?
  

Reikia atlikti smulkius ar stambesnius elektros, santechnikos, apdailos ar kitus remonto darbus?

  

Jums reikalingas meistras į namus ar biurą.

  

Skambinkite mums dabar
Tel. 8 684 06223
ir mes pasistengsime kuo skubiau Jums padėti

  

Naujiena!

  

Atsiųskite SMS žinutę tel. +370 684 06223 arba parasykite mums laišką el. paštu
info@kvadrosta.lt nurodydami savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime.

  Mūsų atliekami darbai
  Santechnika
    
    -  Smulkus santechnikos remontas  
    -  Dušo Kabinos montavimas, pajungimas, pastatymas  
    -  Maišytuvo montavimas, pajungimas, pakeitimas  
    -  Praustuvo, kriauklės montavimas, pajungimas, pakeitimas  
    -  Unitazo, klozeto montavimas, pajungimas, pakeitimas  
    -  Sklendės montavimas, pakeitimas  
    -  Vonios pajungimas, pastatymas, montavimas, pakeitimas  
    -  Individualaus namo šildymo sistemos įrengimas  
    -  Vandens šildytuvo (boilerio) pajungimas ir montavimas  

  Elektra
    
    -  Įvairių elektros prietaisų pajungimas  
    -  Šakutės lizdo (rozetės) montavimas, pajungimas, pakeitimas  
    -  Jungiklio montavimas, pajungimas, pakeitimas  
    -  Elektros instaliacijos įrengimas ir remontas  
    -  Silpnų srovių sistemos (televizija, telekomunikacijos, kompiuteriniai tinklai) įrengimas  
    -  Apsaugos sistemos (signalizacijos) įrengimas  
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  Apdailos darbai
    
    -  Sienų, lubų nuvalymas, gruntavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas  
    -  Skystų tapetų dangos uždėjimas  
    -  Plytelių klijavimas  
    -  Grindų išlyginimas ir paruošimas  
    -  Grindų dangos (laminato, parketo, parketlenčių, grindlenčių, kilimo, linoleumo) klojimas  
    -  Lubų ir pertvarų iš GKP (gipso kartono plokštė) sistemų įrengimas  

  Buitinės technikos montavimas ir pajungimas
    
    -  Skalbimo mašinos pajungimas  
    -  Dujinės viryklės pajungimas  
    -  Elektrinės viryklės pajungimas  
    -  Orkaitės pajungimas  
    -  Gartraukio pajungimas  
    -  Indaplovės pajungimas  

  Kiti darbai
    
    -  Lentynų pakabinimas  
    -  Paveikslų pakabinimas  
    -  Baldų surinkimas, remontas  
    -  Karnizų pakabinimas  
    -  Šviestuvų pakabinimas  
    -  Veidrodžių pakabinimas  
    -  Televizorių, televizorių laikiklių pakabinimas  
    -  Baldų pervežimas  
    -  Perkraustymo paslaugos  
    -  Smulkių krovinių pervežimas  

  

Neradote ko ieškojote? Susisiekite sus mumis, o mes pasistengsime Jums padėti.

  Kainos:
    
    -  Meistro atvykimas Vilniaus mieste - 15 Lt  
    -  Pirmo darbo pusvalandžio kaina - 25 Lt  
    -  Pirmos darbo valandos kaina - 45 Lt *  
    -  Tolesnio darbo valandos kaina - 35 Lt *  

  

* Pensininkams ir studentams taikome 15% nuolaidą.
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Esant didesnei darbų apimčiai - kaina sutartinė.

  

Savaitgaliais ir nedarbo dienomis taikomas 15 Lt antkainis.

  

Mažiausia užsakymo trukmė - pusė valandos. Vėliau darbas skaičiuojamas valandos tikslumu.

  

Meistro atvykimui už miesto ribų taikomas 1 Lt už kilometrą mokestis.

  

Kainos nurodytos be PVM
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