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Postatybinis,generalinis,reguliarus namu, butu val
Pardavėjo informacija
Vardas:
Vidas
Vardas:
Vidas

Skelbimo duomenys
Skelbimo ID:

789144

Pavadinimas:

Postatybinis,generalinis,reguliarus namu, butu val

Aprašymas:

Puikus pasiulymas Jums visiems: Dirbame ir
savaitgaliais (!) Privataus darbo patirties Vokietijoje
ir Norvegijoje
turintys &quot; Balticum Sauber &quot; darbuotojai
(www.Balticumsauber.eu) paciomis palankiausiomis
kainomis Vilniuje ir aplinkiniuose miestuose
sutvarkys, isvalys kambarius, ofisus, butus, namus,
kotedzus,nuvalys vitrinas, langus, maitinimo,
gamybos kombinatus, gamyklas. Kokybiskai
aptarnaujame parduotuves, ambasadas. Musu imone
naujai ikurta, todel administracines islaidos
nedideles ir atliktu valymo darbu atlygis gali buti
mazas, juo labiau, kad daugeli darbu atliekame su
robotu pagalba. Gera kokybe ir zemiausias rinkos
kainas garantuojame, tarkites, derekites. Veikiausiai
kiekvieną Jūsų vargina ta pati namų ruoša : dulkių
siurbimas, langų valymas, grindų plovimas. Juk tą
laiką galite praleisti daug smagiau, o jei dar netikėtai
užklumpa svečiai.
Mes tai zymiai pigiau, kokybiskiau atliekame su
ivairiausiu buitiniu ROBOTU pagalba
https://www.youtube.com/watch?v=PjIGwAKRBSY
Atidžiai sutvarkysime kiekvieną kertelę, dailiai
sudėliosime daiktus spintelėse, lentynose,

page 1 / 2

Meistrai, paslaugos, medžiagos - labaigerai.lt
https://labaigerai.lt/

sutvarkysime pagalbines patalpas, išnešime šiukšles
ir Jums nereikalingus daiktus, nuvalysime langus,
esant reikalui atliksime smulkius staliaus,
santechniko, smulkius remonto ar kitus pagalbinius
darbus. Atliekame valymo darbus prieš ir po
banketo. Padedame tvarkyti kaimo turizmo sodybose
ir pan. Galime atlikti patalpu dazymo,
tapetavimo,staliaus,santechniko darbus. Darbus
vykdome Jums patogiu laiku. Jei būsite darbe vakare priduosime sutvarkytas ir švarias patalpas.
Dirbame ir savaitgaliais. Galime dirbti ir Jums
patogiu kitu, suderintu laiku. Valymo komanda gali
dirbti ir NAKTIMIS. Vakare pradedame, o ryte
surasite svarias, isvalytas patalpas. Skubiai galime
suburti komanda iki 30/40 zmoniu. Dirbame
kokybiškai, nes turime ilgalaikę patirtį tvarkingoje
Vokietijoje, Norvegijoje
. 5 metus dirbome *Reinigungs Frankfurt* valymo
imoneje. Galime pateikti rekomendacinius laiskus,
atsiliepi

Aukštas:

1

Viso aukštų:

1

NT būklė:

Naujas

Metai:

2017

Miestas:

Vilnius

Kaina:

1.00 €

Telefonas:

867763395
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