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Firma v Košiciach, ktorá 
bezprostredne dodržiava 

najnovšie normy EÚ 
na odstránenie azbestových materiálov

WATER-MONT s.r.o. so sídlom v Košiciach je spoločnosť 
zaoberajúca sa výmenou potrubných rozvodov vody, 
kanalizácie a plynu. WATER-MONT je už finálny produkt, 
ktorý zlučuje skúsených odborníkov - živnostníkov, 
špičky vo svojich profesiách. Firma má za sebou desiatky 
zákaziek v oblasti vodoinštalatérstva a súvisiacimi práca-
mi, stovky metrov vymenených potrubí a vodomerov, a 
viac ako tisíc spokojných zákazníkov – obyvateľov obyt-
ných domov. Za dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti v 
tejto oblasti hovorí kvalita odvedenej práce, ktorá je pot-
vrdená referenciami o realizácii, ale aj ďalším odporúčaním 
nami ponúkaných služieb. Naša snaha smeruje k tomu, 
aby všetky zákazky boli realizované na základe vzájomnej 
komunikácie s klientmi, a zároveň tak, aby klient dostal ho-
tový produkt bez vzniku vedľajších nežiaducich prác.

„Pokiaľ niečo stojí vôbec za námahu, je to treba urobiť poriadne.“
Thomasa Carlyle

Pôvodná stupačka Nová stupačka Bezproblémová výmena 
aj za GEBERITOM!



Rozdiel ceny na 1 bytovú jednotku 
oproti konkurencii:

Ponúkame:

•	 V bytových jadrách dopájame rozvody  
vody kompletne po vývody  
(batéria,práčka a pod.)

•	 odpadové potrubie používame  
len v špičkovej kvalite  
a s PROTIHLUKOVÝM systémom  
v cene OBYČAJNÉHO POTRUBIA!

•	 Zrekonštruované a poprerábané byty  
uvádzame do pôvodného stavu  
BEZPLATNE po konzultácii  
s majiteľom bytu!

•	 NAKOĽKO PRE FIRMU PRACUJE   
10 ŠPIČKOVÝCH ŽIVNOSTNÍKOV  
(VEK CCA 30 ROKOV) DOBA REALIZÁCIE  
JEDNEJ STUPAČKY JE 8 - 10 HODÍN

1) VÝMENA STÚPAČIEK (STÚPACÍCH ROZVODOV)
•	   výmena rozvodov STUDENEJ VODY
•	   výmena rozvodov TEPLEJ VODY
•	   výmena CIRKULAČNÉHO rozvodu
•	   výmena rozvodov PLYNU
•	   výmena KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

2) VÝMENA LEŽATÝCH ROZVODOV
•	   výmena rozvodov STUDENEJ VODY
•	   výmena rozvodov TEPLEJ VODY
•	   výmena CIRKULAČNÉHO rozvodu
•	   výmena rozvodov PLYNU

3) VÝMENA HLAVNÝCH A SEKČNÝCH UZÁVEROV
•	   vody
•	   plynu

4) VÝMENA STREŠNÝCH A ODPADOVÝCH ZVODOV

5) ODSTRAŇOVANIE A LIKVIDÁCIA MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST

6) VÝMENA VODOMEROV

7) REKONŠTRUKCIE POTRUBÍ.

ZÁRUKA NA CELÉ DIELO JE 60 MESIACOV! 

VÝMENA JEDNEJ STÚPAČKY ZA JEDEN DEŇ, 
PRI AKOMKOĽVEK POČTE BYTOV!

FINANCOVANIE AJ NA SPLÁTKY 
BEZ NAVÝŠENIA!


