SEDOT WC MULIYA JASA
Kami Sedot Wc Muliya Jasa, Memberikan
layanan yang sangat memuaskan dan dapat
bekerjasama dengan baik pada perusahaan/usaha
dan mandiri, yang membutuhkan jasa sedot wc |
saluran mampet dan penyedotan Limbah Industri
bersama Sedot Wc Muliya Jasa.
Sedot Wc Muliya Jasa, bergerak pada bidang
penyedotan sedot wc, saluran mampet, limbah
industri, dan dapat mengerjakan perbaikan pada
sepitank pada ruang lingkup anda, dengan tangan-tangan (pekerja) yang profesional dan sudah
terbiasa melakukan perbaikan atau pekerjaan dan service yang handal.

Telp : 0812 – 8448 – 1432 / 0812 – 9676 – 1414 / 0851 – 0250 – 1432
E-mail : muliyajasa@gmail.com
Website : http://sedotwc-jasa.com
BlogSite: http://sedotwc.over-blog.com
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