
Awaryjne otwieranie mieszkań, Awaryjne otwieranie samochodów Katowice

Jak otworzyć zatrzaśnięte auto?

To pytanie choć raz w życiu zadaje sobie prawie każdy kierowca stojąc przed swoim
zamkniętym samochodem, kiedy w stacyjce lub na siedzeniu zostały kluczyki, a drzwi
nieopatrznie zatrzaśnięto. Takie zdarzenia to częsty widok – wiemy o tym najlepiej, ponieważ
codziennie pomagamy naszym Klientom otworzyć samochodowe drzwi bez używania
kluczyków.
Zdecydowanie – awaryjne otwieranie aut to nasza specjalność. Jesteśmy firmą, która
profesjonalnie realizuje takie usługi ślusarskie także w Katowicach. Zastanów się, czy
warto powierzać takie zadanie ludziom, którzy nie mają doświadczenia, umiejętności,
wiedzy lub odpowiednich narzędzi! Taka decyzja może Cię dużo kosztować!
Zniszczone drzwi, porysowana karoseria czy wybite okno to tylko nieliczne elementy, które
mogą być uszkodzone lub całkowicie zepsute przez niewprawnych „fachowców”. Twoje auto
zasługuje na to, aby awaryjne otwieranie samochodu wykonali prawdziwi specjaliści!

Dobry ślusarz otworzy każde auto!

Ponad 20 lat na rynku usług ślusarskich zobowiązuje! Nasi pracownicy należą do najlepszych
fachowców w kraju! Doskonałą renomę zawdzięczamy nie tylko doświadczeniu, ale także
wciąż doskonalonym umiejętnościom oraz wiedzy pozyskiwanej na różnego rodzaju
szkoleniach. Wiemy wszystko o zamkach . Dlatego też, poza awaryjnym
otwieraniem samochodów w Katowicach, wykonujemy inne zlecenia wymagające dużych
umiejętności – tj. awaryjne otwieranie mieszkań.
Zatrudnieni w naszej firmie – oddział Katowice - ślusarze wykonają bezinwazyjne awaryjne
otwieranie aut  wszystkich znanych w Polsce marek. Nie mają przed nimi tajemnic zamki
mercedesów, volkswagenów, citroenów, audi, BMW, fiatów, fordów, skód i innych. Co
więcej, jeśli zatrzasnąłeś kluczyki w samochodzie luksusowej marki – takim jak porsche
czy ferrari, także zgłoś się do nas! Z pewnością pomożemy!

Pracujemy dla Ciebie!

Telefonicznie możesz umówić się w Katowicach na każdą usługę ślusarską. Poza awaryjnym
otwieraniem samochodów i awaryjnym otwieraniem drzwi realizujemy także montaż zamków,
wymianę zamków czy naprawę zamków.  Nie zwlekaj i zadzwoń pod numer 600
-777-001
. Przekonaj się jak łatwo możesz załatwić każdy problem z
zamkiem!
  
  Awaryjne otwieranie mieszkań i samochodów wykonujemy również w innych miastach: 

- 
Wrocław
 
- 
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Warszawa
 
- 
Sosnowiec
 
- 
Tychy
 
- 
Mysłowice
 
- 
Poznań
 
- 
Gdańsk
 
- 
Sopot
 
- 
Gdynia
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