Sửa Chữa Nhà Trọn Gói

Trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng !

Các bước sửa chũa nhà trọn gói của Công Ty Phú Dũng như sau:
- Quý khách gọi điện, gửi thư và chúng tôi tiếp nhận yêu cầu.
- Chúng tôi đến công trình của quý khách khảo sát và tư vấn, báo giá.
- Hai bên thống nhất, chúng tôi tiến hành triển khai công việc.
- Hoàn thành công trình Quý khách nghiệm thu và thanh toán.

Chúng tôi thực hiện công tác bảo hành theo cam kết.

Chúng tôi nhận làm từ những công việc nhỏ nhất, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào
bạn cần, bạn luôn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt thành nhất từ chúng tôi. Ngoài ra
chúng tôi còn các dịch vụ:

1. Sửa chữa nhà, sửa các hạng mục công trình nhà ở theo yêu cầu.
2. Sơn tường, sơn bả matit, quét vôi, tường trần nhà.
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3. Cải tạo nhà, nâng cấp nhà, làm đẹp, chuyển đổi mục đích sử dụng.
4. Cơi nới nhà, mở rộng nhà, xây thêm tầng.

5. Chống thấm, chống dột, chống lún, chống nứt công trình.
6. Sửa chữa hệ thống điện, hệ thống nước.
7. Sửa chữa làm mới cánh cửa, cầu thang, trần sàn, quầy bar gỗ, sắt, inox
8. Trần thạch cao, xây tường ngăn, dựng vách ngăn.10. Thi công lắp đặt xen hoa, cửa sắt, mái
tôn, cầu thang gỗ, sắt, inox.
10. Chống mối, mọt, thông tắc cống, toilet
11.Thiết kế thi công nội thất công trình.
12.Thiết kế thi công ngoại thất công trình.
13.Thiết kế, thi công xây dựng mới nhà ở, công trình dân dụng.

Dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói của chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất, giá cả
hợp lý nhất cho lợi ích của quý khách và cũng là lợi ích của chúng tôi .
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