
Montaż i wymiana zamków, Zakładanie zamków

Jedną z naszych usług, którą często świadczymy, jest montaż i wymiana zamków .
Czynność ta zamawiana jest zarówno przez osoby, które potrzebują wstawienia zamków do
mieszkania po raz pierwszy, jak i przez właścicieli nowych mieszkań z rynku wtórnego lub
rodzin, które potrzebują nowego mechanizmu, który lepiej będzie chronił domostwo i jego
mieszkańców.

Nasze pogotowie ślusarskie pracuje od wielu lat na różnorodnych markach i rodzajach
mechanizmów zabezpieczających. Swoją pracę wykonujemy tylko na oryginalnych
elementach, używając certyfikowanych narzędzi. Jesteśmy również oficjalnym, jedynym
dystrybutorem marki KESO na Polskę.

W ramach usługi montażu i wymiany zamków  świadczymy deinstalację starego
mechanizmu, dobranie nowego mechanizmu według potrzeb klienta oraz instalację
nowego zamka . Usługę tą świadczymy z
zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta, dbamy o czas realizacji zadania. Aby
sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów, usługę 
montażu i wymiany zamków
świadczymy całodobowo, dojeżdżając natychmiastowo na wyznaczone miejsce.
Istnieje również możliwość umówienia wizyty z wyprzedzeniem, na określoną godzinę.

W naszej firmie pracują doświadczeni ślusarze z ogromnym zapleczem merytorycznym. Dzięki
temu mają Państwo gwarancję otrzymania usługi o najwyższej jakości.
Jeżeli nie zakupili Państwo zamków, nasi ślusarze służą radą i pomogą Państwu dobrać zamek,
który idealnie wpasuje się w Państwa wymagania.
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Usłudze montażu i wymiany zamków często towarzyszy doradztwo typowo techniczne:między innymi praktyczne porady dotyczące konserwacji zamków we własnym zakresie,realizacja projektów, szkolenie z obsługi zamków oraz pogwarancyjny serwis zamków.Prowadzimy wymianę zamków zarówno samochodowych, jak i przeznaczonych dozabezpieczenia mieszkań. Obsługujemy kompleksowo większe firmy, takie jak hotele,biurowce czy restauracje wspierając technicznie przedsiębiorstwa, którym zależy nanajwyższym poziomie bezpieczeństwa zarówno ich pracowników, jak i danych,materiałów i dóbr materialnych.Zapraszamy do skorzystania z usługi montażu i wymiany zamków . Profesjonalnieprzeprowadzona wymiana zamku na nowy mechanizm sprawi, że będą Państwo moglispać spokojnie, pewni, że nic nie jest w stanie zakłócić spokój Państwa domu lub firmy.Zamki można kupić wszędzie, my sprzedajemy bezpieczeństwo.Skontaktuj się z nami pod numerem 600-777-001  Wykonujemy takie usługi jak:  -  Otwieranie samochodów-  otwieranie zamków-  serwis zamka Gerda i Mottura-  dorabianie kluczy-  montaż i wymianę zamkóworaz inne  usługi ślusarskie     
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