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All Inclusive

Vi udfører alt indenfor tømrerarbejde:

Hvad er All Jnclusive?

Selvom vores speciale er vinduer og døre, så er vijo tømrere, og laver også
en del forefaldende tømrerarbejde.

Rådgivning, tilbudsgivning,

bestilling, udførelse og aflevering fra samme hånd!

Du kontakter Johnny (JA) fordi du er interesseret i et tilbud og måske
rådgivning om nye vinduer og døre.
JA kommer ud og tager en snak om de forskellige muligheder og måler husets
vinduer og døre op.
Nu tager JA dine valg og mål med hjem og laver et godt tilbud på All Inclusive.
Du siger ja tak, og tidspunkt for levering og udførelse aftales. Montagen tager
typisk 2-3 dage uden afbrydelser.
Vinduer og døre leveres på din adresse.

Det kunne være:
En træterrasse. Nyt loft i stuen eller værelset. Velux vinduer i taget. Et nyt
tag. En carport. Et nyt trægulv. Overetage. Og meget mere ...
Opgaverne er mange og vi kommer gerne med gode forslag.
Vores nyeste tiltag i JA BYG er en serviceordning på huset. Når vi er ude
på en opgave hos dig, så kan du helt gratis få tømreren til at tjekke huset
igennem. Det kan være du selv kender til fejl og ting, som bør laves, men
ellers så kommer vi med en skriftlig rapport, så du kan se hvor du skal sætte
ind. Ordningen er gratis for vore kunder, som har Indkøbt arbejde for over
10.000 kr. Ellers koster et tjek normalt kr. 2.000 inc/. rapport.

Vi kommer og opstarter montagen. Vi sørger for at bortskaffe alt affald. Vi
forsøger at minimere svineri og støvsuger i områderne omkring vinduerne
og dørene efterhånden som vi tager de gamle ud. Vi ved at den største skræk
ligger i rod og svineri og gør derfor meget på den front.
De nye vinduer og døre monteres og afsluttes med fuger ude og inde.
Det eneste du skal tænke på er, at stille blomsterne på plads og pudse dine nye
vinduer.
400 kunder har allerede prøvet vores All Inclusive. Skal du v~re den næste?
Skriv til os på wwwJa-bY9.dk eller ring 26858962 og bestil en tid.

Det er ganske gratis!
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