
Kokybės sąmoningas dailidžių įmonė specializuojasi raktų sprendimai 

Ieškote patyręs ir kokybės sąmoningas stalius, mūrininkas , stalius ar santechnikas? Su daugiau nei 15 metų patirtį, mes danų MIEŽIŲ specializuojasi 
sprendžiant visus dailidžių užduočių rūšių su atsakingai ir gerai struktūrizuotais požiūrio. Per išsamią profilio siūlome visų sprendimų, kur mes galėtume 
rūpintis viskas nuo dailidžių ir stalių dirbinių , kad vandentiekio užduotis . 

Ieškote įkvėpimo, arba jums tiesiog reikia jūsų idėjų supratau? 

Nesvarbu, ar jums reikia padėjo naujos grindys, pakeisti langus, ar reikia daugiau vietos jūsų atskiras namas, mes galime efektyviai padėti. Mes atliekame 
naujus pastatus, atstato, tilbyg, priežiūra ir renovacijos tiek namuose, tiek verslui. Ieškote įkvėpimo savo projektui, mes džiaugiamės kartu su medžiagų ir 
sprendimų idėjas. Bet kokia užduotis yra bendradarbiavimas tarp mūsų ir kliento, ir mes darome daug pastangų įsitraukti į gerą dialogą, todėl spektaklis taip 
pat procesas yra patenkinama.  

Padoraus darbo 

Mes dalykus tinkamai. Tai reiškia, kad mes laikytumėmės nustatyto darbo grafiko, tinkamai dalijamos darbą ir valo tinkamai po darbo. Taip pat raktų 
sutartis, kai mes padaryti papildomų pastangų struktūra ir valdyti šį procesą, todėl jūs galite saugiai palikti atsakomybę mus. 

 

Bendrovė DANIJOS MIEŽIAI turi ilgametę patirtį profesinės plytų mūro, dailidžių ir stalių dirbinių gamyba. Mes paprastai dirba su visų sprendimų, kur mes 
pasirūpinsime visu statybos valdymas nuo pradžios iki pabaigos - bet mes taip pat galime padėti su paprojekčių ir mažų amatininkų užduotis, kur kokybė 
turi būti aukščiausios klasės. 

Iki raktų sutartis, galime užtikrinti, kad projektai būtų valdomi saugiai per AZ, todėl galite tiesiog laukiu galutinio rezultato. 

Mes įsitikinkite, kad teisė kvalifikacijos amatininkas yra įdėti užduotį - tinkamu metu - ir laikomasi žinoma laikas. Tais atvejais, kai mūsų pačių pagrindinės 
kompetencijos neaprėpia visų, mes įsitikinkite, kad patraukti tinkamus tiekėjus. 

Mes dirbame su nuolatiniu darbuotojų subrangovų atitikti tuos pačius aukštus standartus ir vertybes amato, kaip ir mes. Tokiais atvejais, žinoma, toliau 
DANK BYG kuris yra pirminis kontaktas, ir užtikrina, kad planas yra atidžiai stebėti. 

 
Instrukcijos apie sprendimų ir medžiagų 

Užduotis procesas paprastai prasideda kalbėti apie darbą, kur yra jūsų / jūsų idėjos ir pageidavimai aptariami išsamiau. 

Žinoma, mes teikiame didelę svarbą nepamesti geriausias įmanomas apie tirpalo ir pasirinkimas medžiagų - iš mūsų ilgamete patirtimi ir žiniomis šioje 
srityje. Yra didelė tikimybė, kad mes padarėme panašią užduotį anksčiau, nors dauguma užduočių, žinoma, yra unikali. 

Remiantis pirminio pokalbio, mes paprastai atkreipti detalią pasiūlymą, todėl jūs galite aiškiai pamatyti projekte daiktus. Kai mes susitarti dėl užduoties 
gausite užsakymo patvirtinimą su tvarkaraščiu ir svarbiausių uždavinių, mes parengsime faktinė sutartį, kad visi klausimai būtų taikoma. 

Mes teikiame didelę svarbą pasiūlymo netikėta darbą, siekiant išvengti nepatogumų projektus. Jei sąlygos žymiai pakeisti projekto metu, klientas bus 
nedelsiant informuojami apie tai. 

 
Padoraus darbo 

Kompetentingos meistrai garantuoja, kad darbas yra tinkamai padaryta ir pristatymo dirbs peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad ji buvo tinkamai padaryta. Bet 
trūkumų ar dar bus ištaisyti kuo skubiau. 

Apskritai, mes norime, kad jūs iš karto skambinkite mums, jei turite kokių nors klausimų ar problemų kyla. Mes labai vertiname gerą bendravimą tarp kliento 
ir mus - mes visi esame įsitikinę, kad rezultatas yra, kaip tikėtasi. 

Kaip gamtos dalis darbų gabalas gerai padaryta, kad jūs taip pat galite būti tikri, kad mūsų meistrai valo tinkamai po save, kol jie eiti. 

 

DAUGELIS ĮGŪDŽIAI - TOS PAČIOS ĮMONĖS 
DANIJOS MIEŽIAI surinko daugiau įgūdžių toje pačioje įmonėje, todėl mes turime geras galimybes siūlyti ir stiprius sprendimus ir meistrų darbus. Turime 
ilgametę patirtį  plytų mūro ,  dailidžių  ir  stalių dirbinių gamyba . Tais atvejais, kai mūsų pačių pagrindinės kompetencijos neaprėpia darbą, mes dirbsime 
kartu su teisingais tiekėjų. 

Mes dirbame su nuolatiniu darbuotojų patikimų ir kvalifikuotų subrangovų atitikti tuos pačius aukštus standartus, amatų, kaip ir mes. Tai, žinoma, dar 
DANIJOS MIEŽIŲ kuris yra jūsų pagrindinis adresatą, kurį tvarko bendravimą su tiekėjais ir užduotys būtų tinkamai atlikta. 

Mūsų pagrindiniai darbo sritys yra šios: 

• mūrininkas 
• dailidžių 
• SNEDKER 
• VVS 

 

MŪRININKAS, DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIANT KOKYBĖS 
Turi priešais pastatą renovuotas, sienos tinkuotos arba vonios modernizuoti? Taigi leiskite DANIJOS MIEŽIAI padaryti išsilavinę atspėti abiejų 
didelių ir mažų Mason projektų - mes turime idėjas, patirtį ir įgūdžius. 

Su daugiau nei 15 metų patirtį mūrijimo, mes bandėme kai į meną. Mes žinome, ko tikimasi iš profesinės Mason didelę svarbą, kad visada rasti tinkamą 
sprendimą, kuris atitinka jūsų poreikius ir biudžetą. 

Ieškote bendras sprendimas? 

http://bygogbad.dk/kompetencer/murer
http://bygogbad.dk/kompetencer/snedker
http://bygogbad.dk/kompetencer/vvs
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/murer.aspx
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/toemrer.aspx
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/snedker.aspx
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/murer.aspx
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/toemrer.aspx
http://www.bygogbad.dk/kompetencer/snedker.aspx
http://bygogbad.dk/kompetencer/vvs


Mes galime padėti visą procesą - nuo eskizo etape galutinio projekto. Ir ten, kur gali būti kitų disciplinų, o ne tik mūrininkas poreikį, mes įsitikinkite, kad 
patraukti tinkamą subrangovą. Mes turime bendradarbiauti su subrangovų komanda, kuri mes 100% garantuoti. Tai, žinoma, išliks darbuotojas iš DANIJOS 
miežiai, kuris yra jūsų pagrindinis kontaktinis asmuo ir atsakingas už tą užduotį. 

 

IEŠKOTE PROFESIONALIOS DAILIDŽIŲ? 
Norite naują grindys, pakeisti langai, plėtinius ar kažkas kita? DANIJOS MIEŽIAI atlieka viską dailidžių ir stalių dirbinių už tiek namuose, tiek 
verslui. Turime ilgametę darbo patirtį, ir padaryti mūsų idėjas ir įgūdžius savo žinioje. 

DANIJOS MIEŽIAI padeda su priežiūra, pakeitimus, papildymus, naujų pastatų ir kitose vietose, kur norite sutelkti dėmesį į kokybę ir estetiką dailidžių 
darbui. Mes jau padaryta dauguma rūšių užduotis, mūsų klientams, ir todėl mes galime remtis dideliu žinių ir patirties bazės dailidžių projektus. 

Tai reiškia, kad mes galime padėti Jums optimalų sprendimą ir medžiagų pasirinkimu, tada mes tikrai padarėme prieš - kitaip, mes jį kaip gerą iššūkis, kur 
mums reikės įsitikinti, kad jūs būsite patenkinti. 

Mes taip pat labai panašus į raktų sutarties projektus, kad jie vadovaujasi saugiai per AZ, ir sutarti tvarkaraščiais yra įvykdytos. 

Mes udplukker tinkamus kvalifikuoti meistrai tarp mūsų kieto tiekėjų tinklas, ir visi dirba tuos pačius aukštus standartus ir vertybes amato, kaip ir mes. 

 

FASADŲ ŠILTINIMAS PELNINGAI SĄSKAITAS UŽ ŠILDYMĄ 
Ar norėtumėte sutaupyti šildymo ir energijos suvartojimo būdami nekenkia aplinkai? Danų MIEŽIAI siūlymo fasadų šiltinimo, užtikrinant, kad 
šiluma yra jūsų namuose ir niekur nedingsta. Turime ilgametę patirtį fasadų šiltinimo įvairių pastatų ir siūlo veiksmingą ir kompetentingai 
tarnybai, kur jaučiasi konsultuojamasi. 

Ar Jūsų fasadas senas ir susidėvėjęs, yra daug privalumų išorinio fasado izoliacija. Be to, kad izoliacija užtikrina geresnį šilumos panaudojimas, taip pat 
išvengti problemų, susijusių su drėgmės sienų, dėl to, kad išorinės sienos likti šilta ir sausa. Be to, žinoma, fasado išvaizda, yra atnaujinti ir suteikė naują 
gyvenimą.  

Mes tai padaryti tinkamai 

Danų MIEŽIŲ esame labai dėmesingi pristatyti gerą darbą. Tai reiškia, kad ne tik mes galime 100% garantuoti mūsų darbo rezultatus, bet taip pat, kad mes 
esame pagal grafiką ir valo po mūsų. Už gerus darbo santykius būtina gerai dialogas su jumis kaip klientui - kad mes teikiame didelę svarbą. 

 

 

KVALIFIKUOTI SANTECHNIKAI ATLIEKA VISUS SANTECHNIKOS DARBUS 
Be to, mūsų dailidžių, stalių - ir mūrijimo įgūdžius mes atliekame viską matomumo ribose, darbo ir vandentiekio. Kaip dalis raktų sutartis, mes 
dažnai imtis, susijusias su vandens, šildymo ir sanitarijos užduotis, todėl jūs galite pasirinkti projektą vienoje vietoje su vienu kontakto, kad 
procesas lengviau valdomas. 

Nesvarbu, ar tai yra kanalizacija, erzinti, tualetas ir maišytuvas veikia, ar jums turi būti renovuotas visą vonios, mes mūsų patirtis yra. Kokybė yra mūsų 
darbo kriterijus, ir ar vandentiekio darbas yra didelis ar mažas, mes garantuojame pristatyti gerą darbą. Kitaip tariant: Mes vykdome savo pažadus, įvykdyti 
laiku ir išvalyti po mūsų. 

Santechnikos kaip raktų 

Jeigu raktų, mes pasirinkite skirta teisingus meistrų darbo. Amatininkai, kurie gyvena DANŲ miežinės vertybes. Jūsų kontaktinė žinoma, bus iš DANIJOS 
miežių. 

 

AR JUMS REIKIA NAUJĄ VIRTUVĘ AR VONIOS KAMBARĮ? 
Norite atnaujinti savo virtuvę ar vonios kambarį, ar jie turėtų būti visiškai pakeisti? Danų MIEŽIŲ mes atliekame staliaus, Stalystės ir 
santechnikos darbus renovacijos ar pakeitimo virtuvės ir vonios metu. Su daugiau nei 15 metų patirtį, mūsų tikslas yra pristatyti prekes 
kiekvieną kartą. Mes dedame įvykdyti savo norus ir padėti jums su idėjomis ir įkvėpimu proceso metu. 

Jis dažnai prasideda su bendro jausmo, kad virtuvė yra susidėvėję ir senas, ir šiek tiek daugiau šviesos ir erdvės būtų gerai. Tas pats pasakytina ir vonios 
gauti visiškai naują ir šviežią gyvenimą, jei tualetas, kriauklė ir badstedet keičiamos. Kai turėti aiškią idėją apie tai, kaip jie nori, kad jų virtuvės arba jų 
vonios ieškoti, o kiti trūksta įkvėpimo, kaip, pavyzdžiui, galite naudoti tarpo geriau savo virtuvėje.  

Kadangi mūsų patirtimi, mes galime suprasti, mažų ir didelių norite - o mes siūlome kompetentingą konsultacijas, patarimus ir įkvėpimą, jei trūksta idėjų. 

 

 

 

 

http://bygogbad.dk/kompetencer/snedker
http://bygogbad.dk/kompetencer/snedker
http://bygogbad.dk/kompetencer/murer
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