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Duuabl Works lahendas olukorra!
Saladus peitub kiiruses. Duuabl Worksi suurimaks argumendiks lisaks hinnale, 
on kiirus! Kui täna alustada kodu renoveerimise plaaniga, saavad tööd 
healjuhul hoo sisse järgmise aasta suvel. Seda aga kõike eeldusel, et pärast 
mitut pakkumist ja näitamist oled turult leidnud sobivas hinnaklassis ja 
pädevuses spetsialistid. 

Olles loonud kindad paketid, saame projektid kiiremini töösse ja ka lõpetatud. 
Tõsi on, et iga projekt vajab personaalset lähenemist ja ka võimalikku ümber-
kalkuleerimist, kui mõni paketis olev töö ei vaja tegemist või kui omanik 
soovib vannituppa kallimat plaati või uhkemat santehnikat. Samas annavad 
paketid lähtepunkti, mis eelarvega antud tööde puhul arvestama peaks.

Kõik ehitus- ja 
renoveerimistööd
Duuabl Works abiga
Enamus ehitus- ja remonditurul tegutsevad ettevõtted suunavad väiksemaid 
töid järjest enam alltöövõtjatele või panustavad oma energia suuremahulistesse 
projektidesse. Sellest tulenevalt on tekkinud väikeste ja keskmiste remonditööde 
teostajate seas suur puudus, mis on omakorda viinud hinnad lakke ja  
järjekorrad pikaks.

Sina tee oma valik
Viime Duuabl Works projektijuhtidega 
sinu plaanid ellu! 

Kiirus

Läbi Duuabl platvormi on
meie kasutada sajad oma ala

spetsilistid, kes saavad tööd ette
võtta siis, kui selleks on vajadus.

Soodne hind

Tänu Duuabl Tegijate 
kasutamisele projektides ei

ole meie projektides rohkem
vahendajaid, mis tavaliselt

projektide hinnad kalliks teevad.

Oma ala spetsialistid

Duuabl Works projektijuhtide
kasutuses on sajad oma ala

spetsialistid Duuabl rakenduses,
kes on oma pädevust tõestanud ning

teevad oma tööd kirega.

Väikeprojektidest
renoveerimiseni

Väikeprojektid
Torutööd, elektritööd, fassaasitööd,
kaevetööd, siseviimistlus, elektritööd,
katusetööd, teetööd.

Renoveerimine
Korterite renoveerimine, eramajade
renoveerimine, trepikodade 
renoveerimine, kortermajade 
renoveerimine. 
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Sina tee oma valik
Viime Duuabl Works projektijuhtidega 
sinu plaanid ellu! 

Kodu renoveerimine 
pole enne nii lihtne 
olnud!
Kiire, mugav ja kvaliteetne lahendus kodu 
uuendamiseks koos Duuabl Works 
projektijuhtidega.

Mööbli demontaaž ja utiliseerimine
Uue mööbli montaaž
Akende paigaldus 
Siseuste paigaldus
Seinade ja lae viimistlust
Vannitoa seina vahetus
Vannitoa põrandakatete vahetus
Santehnika paigaldus
Põrandakatete vahetus 
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Jäätmete utiliseerimine
Aluspõranda väljaehitus
Torustiku väljaehitus
Elektritööd
 

Hind alates 20 000.-
arvestuslik pind 50m2

Hind alates 25 000.-
arvestuslik pind 50m2

Hind alates 30 000.-
arvestuslik pind 50m2

Värskendus Minu uus kodu Väikeinvestorile
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