




O MOKUSO
Naše společnost je specialista na malířské a podlahářské 
práce. V čem jsme jiní? Jsme precizní, máme rádi 
pořádek a o vše se staráme my. Pracovat musíme my, 
náš zákazník nám pouze schvaluje cenu, definuje si 
požadavky a pak si užívá nového bydlení. Vždy máme 
radost když vidíme spokojeného zákazníka. Vyzkoušejte 
nás i Vy!

Malování Podlahy



Malování

Jak to děláme?

Také již máte pocit, že by bylo dobré vymalovat ale nechcete se stresovat? Nechte to 
na nás. My pro Vás máme řešení, které se Vám bude líbit. Vyberte si barvu, odsouhlaste 
nám cenu a o zbytek se postaráme my.

Ozvat se

Orientační cena

Komunikujeme

Odsouhlasení nabídky

Stačí nám zavolat nebo 
napsat.

Navrhneme orientační cenu 
za vykonanou práci.

Probereme všechny 
podrobnosti.

Tady nám pak už nic nebrání 
ve spolupráci.

1.

3.

2.
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Přijdeme

Zakryjeme

Uklidíme

Sestěhujeme

Vymalujeme

Nastěhujeme

S Vaší radostí odjíždíme.

V domluvený termín.

Zakryjeme všechno, co 
nemá být nabarveno.

Všechno, co jsme za sebou 
zanechali, si taky uklidíme.

Přesuneme neporušeně 
veškerý nábytek.

Precizně se vrhneme na každý 
kout vašeho interiéru.

Co jsme vystěhovali, dáme 
zpátky na svoje místo.
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7.

9.

6.

8.

10.
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Vzorník barev
Pistáciový oříšek

Kytice růží

Sluneční záře

Nebeská modrá

Růženka

Sklenka šampanského

Průzračný oceán

Červená karkulka

Trvdý ořech Písečná bouře

Šeřík

Vodní meloun

Kávová sušenka Kovově šedá



Popelavá šedá

Anglická mlha

Čokoládový dort

Kouzlo přírody

Mistrovské plátna

Stmívání

Sladký med

Alabastr

Převažně zamračeno

Stříbrný důl

Vůně vřesu

Dotek zimy

Smetanová zmrzlina

Bílý mrak

Granátové jablko



Podlahy

Jak to děláme?

Přemýšlíte o změně podlahové krytiny? I s tímto Vám rádi pomůžeme. Součástí naší 
práce je i úprava podkladu, jako například vyrovnání nebo lokální opravy. Dodáme Vám 
i podlahovou krytinu podle Vašeho přání, kontaktujte nás a poradíme Vám.

Ozvat se

Orientační cena

Komunikujeme

Odsouhlasení nabídky

Stačí nám zavolat nebo 
napsat.

Navrhneme orientační cenu 
za vykonanou práci.

Probereme všechny 
podrobnosti.

Tady nám pak už nic nebrání 
ve spolupráci.

1.

3.

2.

4.



Přijdeme

Pracujeme

Sestěhujeme

Nastěhujeme

S vaší radostí odjíždíme.

V domluvený termín.

Upravíme Vaše podlahy dle 
dohody.

Přesuneme neporušeně 
veškerý nábytek.

Co jsme vystěhovali, dáme 
zpátky na svoje místo.

5.

7.

6.

8.

9.



Poznámky





www.mokuso.cz


