Dokładnie i czysto
Kompleksowo zadbamy o Twoje wnętrza.
Zadzwoń i umów wizytę specjalisty!
Nadamy charakter Twoim ścianom! W naszej ofercie znajduje się profesjonalne odświeżanie
oraz precyzyjne malowanie wszystkich typów powierzchni. Podejmujemy się realizacji zleceń
niestandardowych (np. rozległe czy zniszczone przestrzenie), a także kompleksowo i wiernie
wykonujemy projekty Klientów w zakresie aranżacji i plastyki ścian – wszystko z Gwarancją
Jakości. Doradzimy co zrobić aby Twoje ściany wyglądały dobrze i kolorowo!

dobremalowanie.pl

Każdego dnia wiele osób ma problem z wilgocią i grzybem. Otrzymujemy szereg zapytań skąd
się bierze grzyb czy pleśń w domu, mieszkaniu lub piwnicy? Dlatego z pomocą przychodzą
nasi fachowcy, którzy po konsultacji z klientem dokonują konkretnych działań w kierunku
usunięcia grzyba czy pleśni w pomieszczeniach. Odznaczamy się szybkimi terminami realizacji,
skutecznością, bezpieczeństwem oraz dyskrecją.

dezynfeusz.pl

Zależy Ci na tym aby Twoimi meblami podczas czyszczenia zajął się kompetentny specjalista,
który nie zniszczy materiału, a efektywnie zapobiegnie jego szybkiemu brudzeniu się? Jeżeli
odpowiedź brzmi tak to powierz nam pranie tapicerki meblowej, pranie materacy, pranie
tapicerki samochodowej, czyszczenie dywanów i wykładzin lub renowację tapicerki skórzanej.
Przekonaj się, że odpowiednie środki, wiedza i doświadczenie mają tutaj ogromne znaczenie.

tapicare.pl

Infolinia: 799 353 498
e-mail: kontakt@dobremalowanie.pl

pomalujemy
Twoją przestrzeń.

Dlaczego klienci

korzystają

z naszych usług?
SZANUJEMY CZAS

Wiemy, że czas jest bezcenny. Z tego powodu staramy
się jak najlepiej wykorzystywać każdą chwilę naszej
pracy. Jesteśmy punktualni i dotrzymujemy terminów
realizacji zleceń. Nigdy nie każemy Ci na nas czekać.

DZIAŁAMY UCZCIWIE

Każde zlecenie, jakiego się podejmujemy, podlega
indywidualnej wycenie. Nasi Klienci mają pewność, że
nie poniosą żadnych niespodziewanych czy ukrytych
kosztów. Co więcej, wszystkie nasze usługi objęte są
Gwarancją Jakości.

TWORZYMY PRZESTRZEŃ

Wszystkie realizowane przez nas projekty mają
służyć naszym Klientom przez lata. Osiągamy ten
efekt dzięki solidnym narzędziom, bezpiecznym
środkom i nowatorskim technologiom, z jakich
korzystamy w naszej pracy.

PRACUJEMY RZETELNIE

Bierzemy odpowiedzialność za prowadzone przez
nas działania – od omówienia zlecenia do momentu
oddania realizacji. W naszej pracy dbamy o szczegóły
i dążymy do osiągnięcia oczekiwanych przez Klienta
rezultatów.

DBAMY O MIEJSCE

Szanujemy przestrzeń, w której pracujemy, dlatego
nie musisz obawiać się o jej kondycję. Wszystkie
czynności wykonujemy starannie i ostrożnie,
dzięki czemu nie powodujemy szkód – nawet
najdrobniejszych.

JESTEŚMY SPECJALISTAMI

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani i doświadczeni
pracownicy. Stale rozwijamy nasze kompetencje oraz
szlifujemy umiejętności. Dzięki temu śmiało możemy
powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w swoim fachu.

Jak wygląda zamówienie oraz
realizacja prac malarskch?
1. AUDYT

Umów wizytę dzwoniąc do nas na infolinię 799 353 498 lub wysyłając e-mail na
adres kontakt@dobremalowanie.pl Określimy ilość metrów kwadratowych do
pomalowania, ocenimy stan powierzchni i zaplanujemy termin rozpoczęcia prac.
Otrzymasz również umowę współpracy i wszelkie niezbędne informacje.

2. MALOWANIE

Realizujemy zamówienie wykorzystując dostarczone przez Ciebie kolory farb
lub korzystamy z naszego rozwiązania palety Dulux EasyCare. Nasz specjalista
posiada pełne wyposażenie do zabezpieczenia Twojej powierzchni przed
zabrudzeniami i zwraca szczególną uwagę na dokładność i porządek.

3. PROTOKÓŁ ODBIORU

Twoje wnętrze jest gotowe! Podpisujesz protokół odbioru prac malarskich
a następnie z naszego działu księgowości otrzymasz fakturę z kwotą do
opłacenia przelewem.

Zarezerwuj termin wizyty: 799 353 498
e-mail: kontakt@dobremalowanie.pl

