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Chcesz uniknąć pożaru? Sprawdź swój komin
Czad i sadza to dwie największe zmory sezonu grzewczego. Strażacy odnotowują coraz większą liczbę
pożarów sadzy w kominach. A przecież tych pożarów można łatwo uniknąć &ndash; wystarczy
sprawdzić stan swojego komina. Nasza firma oferuje frezowanie oraz rozwiercanie kominów. Solidnie i
profesjonalnie wykonana przez nas usługa zapewni Państwu bezpieczeństwo Wasze i Waszej rodziny.

Kiedy należy rozwiercać komin i montować wkład kominowy?
-kiedy jest nieszczelny i do pomieszczeń przenika dym i smoła
-w pomieszczeniach czuć nieprzyjemny zapach
-gdy jest słaby ciąg
-gdy jest niedrożny lub mocno zwężony przez zalegającą sadzę
-po pożarach przewodu kominowego
Co zyskujemy że rozwiercimy komin i zamontujemy wkład?
-uzyskamy większy przewód kominowy
-bezpieczeństwo &ndash; komin jest szczelny
-lepszy cug w kominie
-łatwość i wygodę w czyszczeniu komina
Nasz firma oferuje:
-montaż wkładów kwaso i żaroodpornych o gr 0.5 , 0.8 oraz 1.0 mm
-montaż kominów ocieplonych zewnętrznych &ndash; projekt gratis!
-konkurencyjne ceny
-wystawiamy faktury VAT
-całość usługi tj. rozwiercenie plus montaż atestowanego wkładu podlega 8% stawce VAT
-po montażu otrzymujecie Państwo kartę gwarancyjną oraz fakturę VAT, która jest jedyną podstawą
do ewentualnej reklamacji
-jesteśmy firmą ubezpieczoną na ryzyko OC
Nasze wkłady posiadają normy PN-EN 1856-1 i na każdym elemencie montowanym posiadają tabliczki
znamionowe oraz są dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych. Wkłady niewiadomego
pochodzenia bez norm PN-EN i bez tablic znamionowych nie maja prawa być montowane w przewodach
kominowych. Czy zaryzykujecie państwo swoje bezpieczeństwo dla paru groszy? Wkłady bez norm i
atestów z niewiadomego pochodzenia mogą ulegać szybszemu zużyciu, ponieważ mogą być zrobione z
materiałów tańszych, które nie przeszły testów temperaturowych.
U nas otrzymają Państwo towar z najwyższej półki renomowanych firm.
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!
Firma F.P.H.U &bdquo;WIĘCUŚ&rdquo;
Marek Więckowski
ul. Piłsudskiego 48
38-600 Lesko
tel. 604 500 288
NIP: 6881183103
http://www.rozwiercaniekominow.pl Kolanka z nadrukami PN-EN Stary przewód
kominowy Rozwiercony komin Wkład kominowy z nadrukiem PN-EN Elementy użyte przy remoncie
kominowym
Elementy użyte przy remoncie kominowym Ściana kominowa po przecieku
Przeciek do mieszkania
Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYM Wydawca
http://lesko.net.pl/lesko
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