
Lakásfelújítás 

Budapesten és környékén! 06-20/538-3020 

                   Rendelje meg cégünktől a 
lakásfelújítás minden egyes elvégzendő munkálatát és mi pontosan, a 
megadott tervek szerint, garanciálisan és határidőre elkészítjük önnek a 
megálmodott, felújított lakást.  Cégünk által az ön lakása is teljesen újjá 
varázsolódhat, amennyiben minket bíz meg a munkálatok elvégzésével. 
Bizalommal hívjon!  

  

Komoly összegeket spórolhat meg,a nyílászárók energia megtakarítást 

eredményező cseréjével,konyha,szoba nappali megfelelő hőszigetelésével. 
És nem utolsó sorban ha megfelelő szakembergárdával végezteti el a 
lakásfelújítási munkálatokat. A lakásfelújítás befejezése után a lakásnak 
nem csak szépnek hanem energiatakarékosnak is kell lennie. 

  

Lakásfelújítással,lakásátalakítással,lakásépítéssel, gyengeáramú rendszerek 
telepítésével és víz-gáz fűtésszereléssel foglalkozó vállalkozás vagyunk. 
Ezen tevékenységi körökbe tartozó munkálatoknál és karbantartási 
feladatoknál számíthatnak cégünk közreműködésére.Épületek komplett 
kivitelezését, karbantartását is vállaljuk. 

  

Honlapunkon tájékozódhat aktuális lakásfelújítási árainkról. 
Az árkalkulátorok kitöltésével elkészítheti az adott helyiségekre vonatkozó 
árajánlatot. Önnek csak a mennyiségeket és a kapcsolat felvételhez 
szükséges adatokat kell megadnia. 

  

Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés fürdőszoba felújításra:»»» 

Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés wc. felújításra: »»» 

Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés konyha felújításra:»»» 

Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés előtér,folyosó felújításra: »»» 

Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés kamra felújításra: »»» 
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Lakásfelújítási árak és árajánlat kérés szobák felújítására: »»» 

Lakásépítési árak és árajánlat kérés lakásépítésre: »»» 

 

  

  

A lakásfelújítási árakban nem szereplő munkákról árajánlat 

kérést  az alábbi árajánlat kérő űrlap kitöltésével kérhet. 

[contact-form-7 id="1312" title="Contact form 1"] 

Lakásfelújítás  ötletek. 

Tanácsok, tippek, ötletek, 

trükkök, lakásfelújítással kapcsolatban, tele van a google. Mi rá a garancia, hogy ezek 

működnek is a valóságban? Szerintem valóságtartalmuk van, de  két egyforma lakásfelújítás 

és két egyforma igény sincs. Igen hasznosak a tanácsok, ötletek abban az esetben, ha 

betartsuk a gyakorlatban is. Kezdjük az elején, felmerül benned a vágy és szeretnéd a 

lakásodat otthonosabbá tenni az aktuális trendnek megfelelően, ezért elkezdesz tervezgetni és 

érdeklődni a lehetőségekről. Már az első lépéseknél találkozol problémákkal, amit meg kell 

oldanod. Legtöbb esetben a vágyaidból kell lejjebb adnod, mert a lehetőségek végesek, pláne 

régi lakás felújítása esetén. Aztán az anyagiak, ami befolyásolja igényeidet és vágyaidat. 

Kompromisszumot kötsz saját magaddal, az álmaid egy részét elveted, és az anyagi 

forrásaidat figyelmen kívül hagyva hozol döntéseket, melynek következménye az 

elégedetlenség lesz. Ezért tovább kutakodsz, hol lehet spórolni. Több vállalkozótól kérsz 

árajánlatot, ami között lesz egy, aki megvalósítja elképzeléseidet és ez által elégedett leszel. 

Milyen szépen hangzik! Milyen szempontok alapján választod ki a megfelelő lakásfelújítót? 

Referenciái árai alapján, ja meg persze a szimpátiát is figyelembe veszed.  Igen, ezek is 

fontosak, de odafigyeltél mit tartalmaz az árajánlat? Igen valószínűleg végigolvasod, 
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tanulmányozod és úgy fogod érezni 

rendben van. A tartalmat érted is? Le van írva tételesen mit tartalmaz és mit nem tartalmaz az 

adott munkanem? Vegyünk egy példát: megkéred a kivitelezőt, adjon árajánlatot festésre, ő az 

árajánlatban úgy fogalmazza meg  hogy "festés" amit beáraz pl.100Ft  és kész . Aztán 

elkezd  festeni. Mész megnézed a munkáját és nem tetszik neked, mert nem sokat változott a 

régi állapothoz képest. Kérdőre vonod, amire a válasza az lesz "hát én lefestetem, ezt kérted". 

Ez kontár gondolod te! És előadod magadat, hogy te azt hitted a régi festéket lekaparja, 

legletteli és úgy fest rá. Erre a tatarozást végző festő mester válasza következő lesz: "hát az 

nem 100Ft-ba kerül hanem a triplája". Te meg érvként azt mondod "a festőnek tudnia kell a 

festés menetét". Lényeg: ideges leszel és átvertnek fogod magad érezni! Ezért ne csak az 

árajánlat végösszegét vedd alapul mikor döntést hozol, hanem az árajánlat 

részletes kidolgozottságát is! Részletesen kidolgozott árajánlat + ütemezés alapfeltétel  a 

szerződéskötésnek. A szerződés ne a hitre legyen alapozva, hanem a tudásra! A google 

szakmai tanácsokat, ötleteket ne csak olvasd és higgyed, hanem valósítsd is meg és tudd, hogy 

itt van a megoldás. Lakásfelújítás Bízd Ránk!  

Lakásfelújítás 

Sok  éves tapasztalat és a lakásfelújításhoz szükséges gépek, 

szerszámok, és képzett gyakorlattal rendelkező szakemberekre van szükség 

lakásfelújításokhoz. Tapasztalat megszerzéséhez kell talán a legtöbb idő, ami tele van 

buktatókkal, amiből lehet tanulni. A lakásfelújítás során felmerülő problémákat nem bajként 

kell kezelni, hanem lehetőségként, hiszen ha megtaláljuk a megoldást az adott problémára, 

akkor legközelebb már nem probléma lesz, hanem feladat, amit meg tudunk oldani a tudásunk 

által. A sok tapasztalat a tudás alapja! Lakásfelújítás tudás nélkül nehéz szinte lehetetlen. 

Cégünk lakásfelújítási munkákkal foglalkozik. Tapasztalt  szakemberekkel és a 
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lakásfelújításhoz szükséges tudással rendelkező irányítókkal rendelkezik. Ezért nekünk egy 

felújítás rutin feladat a felmerülő problémákra  tudjuk a megoldást, nem találgatunk  nem 

kísérletezgetünk.  

Egy lakás vagy ház felújításához »»» 

Lakásfelújítás  Budapest 

Minden budapesti kerületben végzünk  lakásfelújítást, sok 
tapasztalattal a hátunk mögött úgy döntöttünk, ideje a szolgáltatásainkat bővíteni. Budapesten 

a lakásfelújítási munkákhoz  szükséges anyagokon kívül műanyag és fa nyílászárókat, 

burkolatokat és szerelvények széles választékát kínáljuk megrendelőink számára. Budapest 

összes kerületében szakembereinkkel és beszállítóink közreműködésével nem csak teljes 

lakásfelújítást vállalunk, hanem részleges felújításokat is. Teljes körű lakásfelújítást Budapest 

területén minden munkafeladat megoldását az ütemezéstől a kivitelezésig, egyetlen kézben 

tartjuk. Generál lakásfelújításon kívül vállalunk Budapesten villanyszerelést, burkolást, 

festést és bontást sitt elszállítással.  Lakásfelújítás áraink Budapest területén változnak, a VII. 

- XX. kerületi lakások felújítását tudjuk a legolcsóbban elvállalni. Lakásfelújítás 

kalkulátorunk segítségével tájékozódhat aktuális árainkról. 

Lakásfelújítás tippek, trükkök 

 lakásfelújítás terv készítése gondolataid, elképzeléseid alapján 

 az elkészített terv felülvizsgálata, figyelembe véve a lakásod adottságait 

 burkolatok, szerelvények kiválasztása, ezek árainak összeírása 

 árajánlatok kérése a végleges terv alapján 

 lakásfelújító cég ellenőrzése 

 lakásfelújító cég megismerése referenciái alapján 

 ütemterv készítése a kivitelezővel közösen, a pénzügyi ütemezésről és munkákról 

 átadásra kerülő munkák mennyiségének és minőségének ellenőrzése, hozzáértő 

bevonásával 

 átadás - átvételi jegyzőkönyv készítése az ellenőrzött munkákról 

 fizetés 24 órán belül 

 plusz munkák költségeinek megbeszélése rögzítése írásban 

 lakásfelújításon dolgozó szakembereknek a külön megbízás mellőzése 

 munkaidőben ne zavard jelenléteddel és aggódásaiddal a munkásokat 

 felmerülő problémáidat a kivitelezővel időben közöld 

 ha elégedetlenségedet nem tudja orvosolni a kivitelező, a felújítási szerződést mond 

fel. 

 Lakásfelújítás Bízd Ránk! 
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