
str. 1 z 1
galerie z wykonanych robót | lokalni i przejrzyści usługodawcy | porady dla Klientów

In
fo

rm
a

c
je

 d
la

 p
a

rtn
e

ró
w

.
galerie z wykonanych robót | lokalni i przejrzyści usługodawcy | porady dla Klientów

jeden serwis
wielu fachowców

przykładowy wykaz kategorii

*owocna współpraca bez gwiazdek

pomoc w domu

złota rączka

wszystko czym gardzą inni fachowcy,
a nie potrafi mąż lub sąsiad

gdy trzeba zrobić remont
od odświeżenia kuchni po remont mieszkania

elektryk
naprawa| przeróbki | instalatorstwo | montaż lamp
| gdy trzeba instalatora z uprawnieniami

gazownik
instalacje, podłączenia kuchenek i piecyków

hydraulik
naprawa| przeróbki | instalatorstwo | biały montaż
| podłączenia zmywarek

prace porządkowe

pranie dywanów i tapicerki
pranie Karcherem w domu u Klienta

sprzątanie domów
m.in. mycie okien przed świętami,
sprzątanie domu co tydzień

odśnieżanie
odśnieżanie podwórek, dachów, wywóz śniegu

awarie domowych sprzętów

AGD
naprawa lodówek, pralek oraz zmywarek

RTV / SAT
m.in. naprawa, podłączenia, montaż anten

piecyki gazowe

te małe w blokach i trochę większe w domach
| serwis, naprawa, montaż

domofony, wideofony, automatyka bram
m.in. naprawy domofonów, wideofonów
i automatyki bram

meblarz
naprawa, przeróbka mebli | meble na zamówienie
| szafki, półki

różne - równie przydatne

transport - kontenery
m.in. wywóz gruzu, śmieci, kontenery, itp.

ubezpieczenia
ubezpieczenia mieszkań, domów
oraz pomieszczeń gospodarczych

transport - bus towarowy
przewóz towarów np. mebli,
pomoc przy przeprowadzce

Istnieje możliwość dokonywania wpisów w poniższych kategoriach.

pomoc w ogrodzie

podstawowa pielęgnacja ogrodu
proste czynności typu koszenie, wycinki, przycinki

zaawansowana pielęgnacja ogrodu
opryski, cięcia sezonowe, diagnoza
i leczenie chorób

zaawansowana pielęgnacja trawnika
m.in. wertykulacja, aeracja, wałowanie, regeneracja,
nawożenie, odchwaszczanie, naprawa, leczenie,
diagnoza

otwieranie drzwi, wymiana zamków
w sytuacjach awaryjnych, otwieranie drzwi,
wymiana zamków

tapicer
naprawa i odnawianie mebli tapicerowanych

zapchania wod-kan
m.in. odtykanie zlewów oraz toalet spiralą / wuko

usługi transportowe

transport - bus osobowy
przewóz towarów np. mebli,
pomoc przy przeprowadzce

transport wywrotka do 3,5t
m.in. piach, żwir, ziemia, półsuchy beton itp.

transport wywrotka do 10t
m.in. piach, żwir, ziemia, półsuchy beton itp.

usługi sprzętowe

koparko-ładowarka

m.in. niwelacje terenu, odśnieżanie, wykopy

mini koparka
m.in. wykopy liniowe, niwelacje terenu,
wyrywanie korzeni małych drzew

podnośnik koszowy - zwyżka
w miejscach gdzie jest za krótka drabina lub
nie opłaca się rozstawiać rusztowania

koszenie trawy
koszenie przydomowych trawników, wykaszanie traw

woda w ogrodzie
m.in. kaskady, oczka wodne

automatyczne nawadnianie
podlewanie trawników oraz rabat z nasadzeniami
| sterowanie ręczne lub automatyczne | zraszacze
| linie kroplujące

zakładanie trawników
z siewu, rolowane, regeneracja starych

leczenie roślin
diagnoza i prowadzenie leczenia roślin

przejrzyste zasady
proste reguły

mini spych
m.in. niwelacje terenu

dostawcy

węgiel
eko groszek, orzech, miał | transport

kamień ozdobny
m.in. kamień ozdobny, żwirki, grysy, keramzyt

rośliny
m.in. kwiaty, krzewy, drzewa

podłoża ogrodnicze - ziemia
m.in. podłoża ogrodnicze, ziemia uniwersalna,
pod nasadzenia, substraty, torf

wypożyczalnie

samochodów

m.in. osobowe, dostawcze

przeczepki
m.in. przyczepy, przyczepki, lawety

narzędzia | budowlane, ogrodnicze
od drobnych narzędzi po rusztowania
budowlane

masaże
w domu u Klienta
lecznicze, terapeutyczne

materiały budowlane
m.in. cement, kleje, styropian, tynki itp.

podłoża ogrodnicze - ziemia
m.in. podłoża ogrodnicze, ziemia uniwersalna,
pod nasadzenia, substraty, torf

termowizja
badania szczelności kamerą termowizyjną
certyfikaty energetyczne

usługi na zewnątrz

ślusarstwo ozdobne
bramy, furtki, ogrodzenia, balustrady

bramy
garażowe, wjazdowe

docieplenia
docieplanie budynków, tynkowanie

bruki
ścieżki, podjazdy, alejki

student na godziny
pomoże w ogrodzie | ma zdrowy kręgosłup
i zapał do roboty | usługa na godziny |
udostępniasz narzędzia i mówisz co ma robić

czysty nagrobek
jednorazowe sprzątanie | stała opieka

Dodatkowo możliwy jest wpis we wszystkich innych profesjach mogących się wpisać
w ideę niesienia pomocy w domu i/lub ogrodzie.


