Katalog prováděných prací
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Dům – byt – kancelář:

Elektrika
•
•

Protažení kabeláže (elektrika, kabelová LAN síť, telefonní linka a další)
Výměna, zapojení zásuvek, vypínačů, síťových zásuvek, světel

Zařízení
•
•
•

Instalace a kompletní zapojení domácích zvonků, video-zvonků, požární signalizace,
kamerových systémů
Drobné opravy elektrospotřebičů
Zapojení složitějších elektrospotřebičů

Stavební práce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré stavební práce související s elektroinstalací, zapojením zařízení, protažením potrubí,
atp.
Stavební úpravy a opravy menšího rozsahu (jako výměna oken, vystavění příčky)
Renovace umakartových koupelen
Opravy silikonových spár
Pokládání a opravy dlažby a obkladů
Vnitřní zateplení, tepelné i zvukové izolace stěn a stropů
Přípravy na poklad podlahových krytin (vybetonování, vyrovnání, atp.)
Sádrování děr, tmelení trhlin ve stěnách, stropech, atp.
Výkopové práce menšího rozsahu

Domácí úpravy
•
•
•
•
•
•

Pokládání podlahových krytin (koberce, lina, PVC, plovoucí podlahy)
Malířské a natěračské práce (Malování, natírání, lakování, broušení)
Tapetování
Obklady stropů izolací (dřevo, polystyren, sádrokarton)
Výměny zámků
Jednoduché čalounické práce

Voda / odpad / vzduch
•
•
•
•
•
•

Výměny, opravy, montáže vodovodních baterií
Výměny, opravy, montáže záchodových splachovacích mechanismů
Výměny, čištění a montáže odpadových sifonů, odpadových rour
Výměny a montáže dřezů, umyvadel, van
Protažení a zapojení vodovodního, odpadového či vzduchového potrubí
Izolace vodovodního, teplovodního, vzduchového potrubí

Nábytek
•
•
•
•
•
•
•
•

Sestavení nábytku (skříní, stolků, postelí, komod, křesel, atp.)
Výroba terárií na míru
Výroba terarijních stěn
Opravy nábytku, kuchyňských linek, polic
Renovace nábytku (obroušení, lakování, moření, tapetování)
Výměny kuchyňských pracovních desek
Montáže, zavěšení a úpravy poliček, zavěšení obrazů
Montáž garnýží

•
•
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Sestavení cvičebních strojů
Komplexní servis – dovoz a sestavení vámi vybraného nábytku z obchodů (Asko, Kika, Jena,
Žlutá hala, …)

Úklidové práce
•
•
•
•
•
•
•
•

Čistění odpadů
Čištění kanalizací
Čištění koberců a čalounění
Drobný úklid (mytí oken, čištění mastnoty, atp.)
Úklid po rekonstrukci
Úklid před vystěhováním / po vystěhování nájemníků
Odvoz veškerého odpadu mimo nebezpečného (koše, větve, listí, suť, starý nábytek, atp.)
Pravidelné odklízení sněhu

Stěhování – dovoz/odvoz
•
•
•
•

Kompletní stěhování drobných i větších věcí do max. kapacity našich vozů
Kompletní vyklizení prostor (např. sklepů, půd nebo celých pozůstalostí) včetně případné
likvidace nepotřebných věcí
Odvoz nepotřebných věcí
Dovoz nakoupených věcí (nábytku, praček, ledniček atp.)

Zahrada:

Údržba zeleně
•
•
•
•

Sekání trávy, obsekávání stromků i rohů
Rytí, hrabání listí, zalévání
Montáže samozalévacích systémů
Česání ovoce

Stavby – doplňky
•
•
•
•

Natírání plotu
Montáže hotových zahradních chat (včetně případného dovozu)
Údržba vaší chaty či chalupy v době vaší nepřítomnosti
Sestavení kompostů

Bazén
•
•
•

Čištění bazénu
Pravidelná údržba
Poradenství ohledně používání chemie a vhodného dávkování

Likvidace zahradního odpadu
•
•

Odvoz a likvidace zahradního odpadu (listí, trávy, hlíny)
Odvoz a likvidace pokácených dřevin

Dřevo
•
•

Kácení menších stromů včetně vykopání pařezu
Řezání, štípaní a další přípravy dřeva na topení

Auto – kolo:

Opravy, montáže
•
•

Výměny brzdových destiček, brzdových kotoučů
Montáž elektronických zařízení (Rádio, reproduktory, autoalarm, couvací senzory, couvací
kamera)

•
•
•
•

Výměny žárovek, pojistek, svíček, oleje, olejového filtru, palivového filtru,
vzduchového litru, pylového filtru, atp.
Jednoduché opravy karoserie, motoru, elektrické soustavy, náprav, atp.
Pomoc při přípravě vozu na STK
Veškeré opravy kola.
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Údržba
•
•
•

Příprava vozu na zimu
Výměny / doplnění provozních kapalin (chladící kapalina – Fridex, brzdová kapalina včetně
odvzdušnění, kapalina do ostřikovače)
Výměna, přezutí pneumatik (zimní / letní), včetně vyvážení

Mytí
•

Ruční mytí včetně čištění interiéru

Počítač:

Sestavení
•
•

Sestavení počítače na míru dle požadavků
Poradenství a odborná pomoc pří výběru hotové sestavy od výrobce

Úpravy / opravy / čištění
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyzické čištění počítače (vysátí prachu, atp.)
Opravy, výměny poškozených komponentů
Úpravy, vylepšení staršího počítače
Nastavení parametrů počítače
Instalace zařízení (jako tiskáren, skenerů, atp.)
Instalace operačních systémů (Windows XP, Vista, 7, Linux dle dohody)
Čištění počítače od virů
Optimalizace výkonu
Nastavení antivirových programů, antispamových filtrů, atp.

Sítě
•
•
•
•

Návrh, realizace, úpravy a správa menších LAN sítí (domácí, menší kanceláře)
Montáže antén, routerů, switchů, protažení kabeláže, zapojení všech prvků
Návrh a realizace wi-fi sítí
Správa a údržba domácích a podnikových sítí, nastavování parametrů jednotlivých prvků

WWW stránky
•
•
•
•

Tvorba internetových stránek na míru
Zprostředkování registrace domén prvního, druhého i třetího řádu
Umístění stránek na vybraný server
Správa internetových stránek dle domluveného rozsahu (aktualizace denně, týdně, měsíčně,
při každé změně údajů)

Data
•
•
•
•
•

Záchrana dat menšího rozsahu
Přenos velkých objemů dat
Zálohování dat
Práce s diskem (rozdělení, instalace, formátování, atp.)
Pomoc při vypalování nebo kopírování dat

Publikační materiály
•
•

Pomoc při tvorbě brožur, kalendářů, letáků, plakátů, vizitek, atp.
Pomoc při tisku fotografií

•
•

Pomoc při tvorbě zvukových materiálů
Pomoc při tvorbě běžných dokumentů

Poradenství
•
•
•

Poradenství HW (Hardware - fyzický počítač, výběr, nákup, opravy, atp.)
Poradenství SW (Software – programové vybavení, výběr, nákup, programy zdarma)
Školení jednotlivých programů pro začátečníky i mírně pokročilé (Windows, Office, grafické
programy, Internetové prohlížeče, editory fotografií, editory zvuku, programy pro údržbu,
atp.)

Další služby:

Nákupy
•
•

Nákup zboží na přání (malého i velkého rozsahu)
Dovoz zboží ve vybraný čas

Poradenství
•
•
•
•

Pomoc při výběru elektrospotřebičů
Rady při nákupu materiálu
Počítačové poradenství
Poradenství před rekonstrukcí malého i většího rozsahu

Prodej zboží
•
•
•
•
•
•
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Dodávky kompletního elektroinstalačního materiálu
Dodávky široké škály elektro – výrobků a zařízení
Dodávky barev, laků a lakýrnického zboží
Prodej sanity, baterií a dalšího vodo-topo materiálu
Prodej dřeva, dřevěného materiálu, dřevotřísky, OSB desek, překližky
Prodej bižuterie a šperků z nedrahých kovů

