
Lakásfelújítás Budapest 

 
Mielőtt belefognál a lakásfelújításba, kérd ki véleményünket, komoly szakembergárdával a 

hátam mögött bármilyen lakásfelújítással kapcsolatos kérdésedre kielégítő választ tudunk 

adni. 

Jó helyen jársz ha: 

 Tanácsot szeretnél, hogyan vágj bele a lakásfelújításba 

 Profi szakemberekre akarod bízni a lakásfelújítást 

 A munka után pihenni akarsz, nem pedig azon idegeskedni, vajon mit rontottak el a 

szakik 

 Számodra fontos a lakásfelújítás minősége 

 Ha kíváncsi vagy a lakásfelújítás tíz titkára, amiket még senki nem mondott el Neked 

  

Végre itt a lehetőség, hogy jó kezekben tudd lakásfelújításod  

 Előfordult már Veled, vagy a környezeteddel, hogy szakemberre volt szükséged, de 

ódzkodtál attól, hogy idegent engedj be, vagy idegen szakemberre bízd a 

lakásfelújítást? 



 Esetleg a szakember, akiben megbíztál, a rosszul elvégezett lakásfelújítás után köddé 

vált? 

 Egy félbehagyott lakásfelújítás sem szép látvány, és nem egyszerű találni másik 

szakembert, aki befejezi. 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a HamarHomes szolgáltatóval, hogy bárminemű 

felújítással kapcsolatos építőipari tevékenység munkadíjából a tagság részére 15% 

kedvezményt biztosítnak. Kérjük a megkereséskor jelezzétek, hogy szakszervezeti tagok 

vagytok, és a megbízás megkötésekor mutassátok fel a szakszervezeti igazolványt, vagy a 

kiállított igazolást. 

 

 

Egy magas minőségben, megfelelő szaktudással elvégzett kivitelezés évekkel is túlszárnyalja 

az összecsapott munka élettartamát. Egy szépen felújított lakás nem csak komfortérzetünket 

javítja, hanem annak értékét is emeli. 

TAPÉTÁZÁS 

Fűrészporos, papír, kétrétegű papír, vlyes, vinyl, 

habosított, selyem, gyapjúrostos, bambusz, marburg, 

folyékony, festhető tapéták. 

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS 

Tisztasági festés, mészfestés, homlokzatfestés, színes 

falak festése egyedi ötletek alapján, nyílászárók 

mázolása, lazúrozás, stb. 

DÍSZÍTÉS, DÍSZÍTŐFESTÉS 

Stukkórakás gipszből, polisztirolból, rozetták, antikozás, 

faerezés, batikolás stb. 

GÉPI GLETTELÉS, FESTÉS, MÁZOLÁS 

Nagyobb méretű helyiségek, irodák, lakások, gyorsabb 

minőségi kivitelezésére. 

Az ipar fejlődése megköveteli a gépesítést. A gyorsabb, 

minőségi kivitelezés, alacsonyabb árakat eredményez, 

ezáltal versenyképesek maradunk. 



HIDEG-MELEG BURKOLÁS 

Márvány, mészkő, gránit, gres, járólap, csempe, 

diagonálban, hálóban, Padlószőnyeg, PVC, Linóleum, 

Parketta, szalagparketta, hajópadló, laminált parketta, 

stb. 

GIPSZKARTONOZÁS 

Válaszfalak, álmennyezetek, kazettás mennyezetek, 

pengefalak, rejtett világítások. 

KŐMŰVESMUNKÁK 

Betonozás, válaszfalak készítése, vakolás, térkövezés, 

járdakészítés, stb. 

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS 

Javítástól, a komplett rendszerek kialakításáig, 

padlófűtés, falfűtés, fűtés konvektorral stb. 

VILLANYSZERELÉS 

Javítástól a teljes rendszerkiépítésig, Led rendszerek, 

spotok, stb. 

HŐSZIGETELÉS 

Dryvit rendszerkészítés, kőzetgyapot, polisztirol stb. 

ASZTALOSMUNKÁK 

Nyílászárók, galéria, beépített szekrények, 

konyhabútorok, egyedi bútorok. 

ÁCSMUNKÁK 

Tető, faház, könnyűszerkezetes ház. 

  

 

 

Elérhetőségek 

Tel. / Fax: 06 1 708 8315  

Email: info@otthon-felujitas.hu  

Weblap: http://www.otthon-felujitas.hu/  

Iroda: 1134 Budapest 

 Róbert Károly körút 38. I.em/18.  

Fekete Zsuzsanna: 06 70 638 2881 
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 Gipszkartonozás 

 

 

 

 

 

  

 



Festés (mesefestés) 
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