ხელობების კატეგორიები


პროექტის ხარჯებისა და ვადების გამოთვლა



დიზაინერული მომსახურება



ნგრევა



გამაგრებით სამუშაოები



მასალების ტრანსპორტირება



მუშა მასალების ატანა



მუშა ნაგვის გატანა



ნაგვის ტრანსპორტირება გადაყრა



რკინის კარის მონტაჟი



მეტალო პლასტმასის კარ ფანჯარის მონტაჟი



ხის კარფანჯარის მონტაჟი



მეტალის კარფჯანარის მონტაჟი



ვიტრაჟული კარფანჯარის მონტაჟი



ელექტროობის გაყვანილობების მიყვანა დაქსელვა



გათბობის სისტემა/მილების გაყვანა



სანტექნიკის მილების გაყვანა



სანტექნიკის სტაიაკის დაყენება



სანტექნიკის ტრაპის დაყენება



ტიხრების ამოყვანა ბლოკით



ტიხრების ამოყვანა გიბსო/კარდონით



გაჯით ლესვა



ქვიშით ლესვა



იატაკის მოჭიმვა



გიფს კორდონის ჭერის მონტაჟი ფორმებით



გიფს კორდონის ჭერის/კედლის მონტაჟი სტანდარტული



ფრანგული ჭერის გაკვრა



კაფელის დაგება



მეტლახის დაგება



ელექტროობის დაწერტილება



სამალიარო სამღებრო ჭერი



სამალიარო კარნიზი



სამალიარო სამღებრო კედელი



სამალიარო შპალერი



ელექტროობის წერტილების/სანათების ჩასმა



იატაკი გრანიტის დაგება



იატაკი ლამინატის დაგება



იატაკი ხის პარკეტის დაგება



იატაკის პლინტუსის გაკვრა



კიბე ხის/რკინის ხელობა



საფარდე საკიდის მონტაჟი



მდფ კარის ჩასმა



ხის კარის ჩასმა



ჩინური კარის ჩასმა



აბაზა ტუალეტის აქსესუარების მონტაჟი



გათბობის მონტაჟი - ქვაბი, ბატარეა, საშრობი



რემონტის შემდგომი დასუფთავება



სამზარეულოს ავეჯის დამზადება და მონტაჟი



საძნებლის ავეჯის დამზადება და მონტაჟი



რბილის ავეჯის დამზადება და მოტანა



ფარდების დამზადება და დაკიდება



დიზაინერის მიერ დაგეგმილი აქსესუარების შეძენა/მოტანა

მასალების კატეგორიები


მეტალი გამაგრებით სამუშაოებისთვის



რკინის კარი



მეტალო პლასტმასის კარ ფანჯარის მასალა



ხის კარფანჯარის მასალა



მეტალის კარფჯანარის მასალა



ვიტრაჟული კარფანჯარის მასალა



ელექტროობის გაყვანილობების კაბელები და ბუდეები, ცენტრალური



გათბობის სისტემა/მილების მასალა



სანტექნიკის მილების მასალა



სანტექნიკის სტაიაკის მასალა



სანტექნიკის ტრაპი და მასალა



ბლოკი



გიფს კორდონი



გიფს კორდონის მასალები ცვ უვ ცდ უდ



ქვიშა



გაჯი



ცემენტი



მაიაკი



წებო ცემენტი



ფრანგული ჭერის მასალა



კაფელი



მეტლახი



ფუგა



ელექტროობის დაწერტილების მასალა, როზეტები, ჩამრთველები



სამალიარო სამღებრო მასალა საღებავები



სამალიარო კარნიზის მასალა



სამალიარო შპალერი მასალა



ელექტროობის წერტილების/სანათები



იატაკი გრანიტის მასალა



იატაკი ლამინატის მასალა



იატაკი ხის პარკეტის მასალა



იატაკის პლინტუსის მასალა



საფარდე საკიდის მასალა



მდფ შიდა კარი



ხის შიდა კარი



ჩინური შიდა კარი



აბაზანის ნიჟარის ნაკრები



უნიტაზი



ნიჟარა



დუშის ონკანი



ნიჟარის ონკანი



აბაზანის გამწოვი



ცენტრალური გათბობა: ქვაბი, ბატარეები, სამონტაჟო მასალა



სამზარეულოს: ონკანი, გამწოვი, ელ. ღუმელი, მიკროტალღური, გაზი, მაცივარი.



საძნებლის: სანათები და აქსესუარები



დიზაინერის მიერ დაგეგმილი აქსესუარები

