Awaryjne otwieranie mieszkań, otwieranie zamków

Zamek to przedmiot, który codziennie używany jest wielokrotnie. Nawet najlepiej wykonany
zamek wraz z upływem czasu ulega zniszczeniu, a nadmierna eksploatacja może
doprowadzić do poważnych uszkodzeń, w konsekwencji nawet do całkowitej awarii
zamków.
Z zamkami, które nie działają sprawnie wiąże się, niestety, szereg przykrych wydarzeń, które
spotykać nas mogą w najmniej oczekiwanym momencie. Może stać się tak, że w pośpiechu
zatrzaśniemy drzwi mieszkania pozostawiając klucze w środku. W natłoku zajęć często gubimy
telefon, dokumenty, jak również klucze od domu. Co zrobić, jeżeli nie możemy dostać się do
naszego mieszkania, czas nagli, a frustracja rośnie? Przede wszystkim nie warto
podejmować samodzielnych prób otwierania zamka – takie nieprofesjonalne podejścia
do naprawy mogą zakończyć się fiaskiem i poważnymi uszkodzeniami.
O wiele lepszym wyjściem będzie wezwanie wykwalifikowanego specjalisty – takich
pracowników zatrudnia właśnie nasze
pogotowie ślusarskie
.
Nasza firma to pogotowie ślusarskie z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Zajmujemy się
kompleksowym otwieraniem zamków mieszkań i samochodów oferując naszym klientom
usługę
awaryjn
ego otwierania zamków
. Usługę wykonujemy ekspresowo, solidnie i dokładnie.
Oferujemy awaryjne otworzenie zamka, dorobienie kluczy czy serwis zepsutych drzwi, które
często są powodem awarii systemów zabezpieczeń. Jako pogotowie ślusarskie, które zostało
obdarzone zaufaniem klientów, działamy według licencji policyjnej.
Nasza firma wpisana jest również w krajowy rejestr firm upoważnionych do otwierania
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zamków
. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i za każdym razem przed podjęciem czynności
związanych z awaryjnym otwieraniem zamków prosimy naszych klientów o potwierdzenie, czy
mieszkanie które zostało zgłoszone na miejsce awarii należy właśnie do nich.
Usługę awaryjnego otwierania mieszkań świadczymy przez dwadzieścia cztery godziny na
dobę, niezależnie od dnia tygodnia. Całodobowa obsługa klienta daje nam pewność, że nie
zostawimy nikogo z Państwa bez pomocy, nawet późnym wieczorem czy w dzień świąteczny.
Wiemy bowiem, że sytuacje związane z zepsutym lub zaciętym zamkiem są bardzo frustrujące i
nie należą do tych najprzyjemniejszych. Dbamy również o szybki czas działania. W
momencie, gdy na naszą infolinię otrzymujemy zgłoszenie o awarii, wysyłamy ekipę
ślusarską, która w przeciągu kilku minut dociera na miejsce.
Dojazd naszych pracowników na miejsce awarii jest bezpłatny w wyznaczonym obrębie miasta.
Współpracujemy z fachowcami w swojej dziedzinie, staramy się sprostać nawet
najwyższym wymaganiom. Profesjonalna, tania i skuteczna pomoc w zakresie ślusarstwa – to
znajdą Państwo w naszej ofercie! Zapraszamy do kontaktu 600777-001
Wykonujemy takie usługi jak: - Otwieranie samochodów
- serwis zamka Gerda i Mottura
- dorabianie kluczy
- montaż i wymianę zamków
oraz inne usługi ślusarskie
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