limpeza de caixa de gordura no centro
aceita cartao
R$ 55.555,00
Desentupidora Hidrocool (19)3243-2828 (19)9.99308-3997 whatsapp. a desentupidora
hidrocool realiza serviços de troca de coluna de esgoto, água potável e pluvial.
Economize água, solicite serviço de encanador e caça vazamento para verificação e
manutenção no encanamento.
Eletricista: serviços de eletricista 24 horas para manutenção em instalação elétrica, curto
circuito, falta de energia e panes em geral. Atuamos em residência, comercio e indústria.
Montagem e instalação de quadro de energia em baixa média e alta tensão.
Manilha arriada: caixa de esgoto entupida por motivo de manilha arriada, não troque toda
tubulação, chame a desentupidora hidro cool , identificaremos a parte resistente onde
está o entupimento e reparamos apenas o trecho com problemas. Serviços rápidos e
limpos para desentupir ou regularizar canos de esgotos.
Dicas da desentupidora hidrocool : cuidados com a rede de esgoto de sua casa, assim
como o lixo do dia a dia em nossas casas não pode parar de ser gerado, os esgotos
também não. São uma existência permanente que afastamos de nós através da lata de
lixo, vasos sanitários, pias e ralos nos lares. Não utilize soda cáustica para desentupir o
esgoto, este produto é corrosivo e pode causar queimaduras irreversíveis na sua pele.
A desentupidora entre as desentupidora: Desentupir é com desentupidora hidrocool.
Sinônimo de qualidade, confiabilidade e certeza de que, se há tubulação para
desentupir, hidrocool desentupidora é a melhor escolha.
Temos uma equipe formada de encanadores, eletricistas, pintores e técnicos altamente
habilitados a prestar o melhor serviço em casas e estabelecimentos.
A Central de Atendimento da desentupidora hidrocool, rápida e eficiente, está sempre
pronta para atender seu chamado 24 horas por dia em qualquer local de São Paulo,
incluindo interior e litoral do estado.
Proporcionando aos nossos clientes um atendimento diferenciado com a utilização de
técnicas modernas, garantindo um padrão de qualidade e com a melhor relação custo
beneficio do mercado. Pode comparar.. Desentupidora hidrocool. A melhor opção entre
as desentupidoras.
A hidrocool oferece serviços de desentupimento e atende a todos os tipos de
desentupimento através de modernos equipamentos, desobstruímos todo tipo de
tubulação, independente de diâmetro, extensão ou quantidade de curvas existentes, sem
danificar canos, pisos e paredes.
A hidrocool Desentupidora atende 24 horas nas regiões da zona norte, sul, leste e oeste
de São Paulo, grande SP e Litoral. desentupimento em condomínios, residências e
indústrias. Serviços preventivos de desentupimento para todos os tipos de tubulações de
esgotos. Possuimos encanadores com mais de 15 anos de experiencia, que aliam as
tecnicas avançadas de tecnologia com o bom senso e a lógica de quem sabe os
segredos de encanamentos.
· ? Desentupimento Rede de águas pluviais

· ? Desentupimento de Vasos sanitários
· ? Desentupimento Ralos
· ? Desentupimento de Colunas
· ? Desentupimento Rede de esgotos
· ? Desentupimento Pias e tanques
Após a realização de vistoria e elaboração de parecer técnico, cada problema é
submetido a uma avaliação para classificar qual o equipamento ideal para desentupir a
tubulação, independentemente do número de curvas e extensão linear.
Desentupidora hidrocool ? Serviços
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