“Para cuidar e proteger o seu lar”
A “Anjo do Lar”, foi criada para atender a grande demanda na área de prestação de serviços
gerais, tem como objetivo principal dar qualidade e profissionalismo para seus clientes,
oferecendo-lhes profissionais bem treinados e capacitados para o exercício da sua função.
Missão
“Oferecer ao Cliente, uma boa qualidade nos serviços prestados atendendo todos os
segmentos, com transparência, comprometimento, credibilidade”.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO:

Serviços de Elétrica
Reatores, tomadas, lâmpadas, interruptores, disjuntores, instalação de ventiladores, luminárias,
sensores de presença, fiação, cabos, quadros de luz, instalação e manutenção de chuveiros,
condicionadores de ar, instalação de aparelhos eletrônicos (home theater, computador, antenas).
Reparos elétricos em geral.
Serviços de Hidráulica
Substituição de torneiras, bóias de caixa d'água, flexíveis, sifões, reparos em válvulas e caixas de
descarga, reparos em encanamentos e conexões perfurados ou rompidos, eliminação de goteiras
e vazamentos, limpeza de caixa d’água, desentupimentos de canos e calhas, reparos hidráulicos
em válvulas, torneiras, sifões e geral.
Serviços de Telefonia
Extensões telefônicas, instalações e reparos telefônicos em geral, instalação e manutenção em
interfones e vídeo porteiro.
Serviços de Alarmes e Acessórios para Segurança
Alarmes, cercas elétricas; circuitos de câmeras; sensores em geral; fechaduras elétricas; portões
eletrônicos; trava de segurança, olho mágico, substituição de cilindros e lubrificações em geral.
Serviços de Alvenaria
Construção, demolição ou reformas em estruturas, paredes, colocação de pisos e azulejos, gesso,
serviços de alvenaria em geral.
Serviços de Limpeza
Limpeza de Caixa d'água de plástico, de PVC ou Fibrocimento, com equipamentos e produtos
adequados para garantir a saúde de sua família. Limpeza de vidros, fachadas, toldos, calçadas,
pedras, telhados residenciais, pisos em geral e limpeza pós-obras.
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Instalação e Montagens
Antenas / Suportes / Prateleiras/ Moveis/ Eletrodomésticos/ Vasos Sanitários/Cortinas/
Vidros,etc.

Prestação de Serviços

•

Pintura

•

Mudanças

•

Jardinagem

Trabalhamos com serviços de manutenção preventiva e corretiva, utilizando o Sistema de
CheckList oferecendo um diagnóstico rápido, preciso e Seguro.

Fale conosco e solicite seu orçamento personalizado, feito sob medida para você, com tudo o que
você precisa para atender a sua necessidade.

Qualquer duvida, estamos a disposição.

Atenciosamente
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