
Naprawianie zamków drzwi

Zamki służą przede wszystkim do zabezpieczenia naszych mieszkań, samochodów czy firm
przed niepożądanymi gośćmi. Dlatego warto obserwować działanie zamka i reagować w
momencie, gdy zauważymy nieprawidłowości: trudności w otwieraniu czy zamykaniu zamka,
zacinanie się zamków przy próbach otwierania czy też problemy związane z włożeniem klucza
do zamka. Potrzebna będzie wtedy pomoc fachowego pogotowia zamkowego, które rozwiąże
problem i naprawi usterki.

Naprawa zamków składa się z diagnozy i oceny problemu. Następnie ślusarz przedstawia
proponowane rozwiązania – możliwe, że  zamek jest zepsuty w taki sposób, że jego
naprawa jest nierentowna i konieczna jest wymiana i montaż nowego mechanizmu
. Taką usługę przeprowadzamy od ręki, w momencie, gdy okaże się, że próby naprawiania
zamka będą bezcelowe. Jednak jeżeli zostanie stwierdzone, że naprawa zamka przyniesie
oczekiwany skutek, nasz ślusarz natychmiastowo zabiera się do wykonania swojego zadania. 
Cała usługa naprawy zamka wykonywana jest w porozumieniu z klientem, który
informowany jest o statusie tej usługi.

Częstymi przyczynami awarii zamków jest nadmierne lub nieprawidłowe eksploatowanie
zamków: gwałtowne szarpanie, trzaskanie drzwiami, usilne wkładanie niepasujących kluczy do
zamka. Powodem, przez który możemy potrzebować wymiany zamków, może być także
produkt wykonany ze słabej jakości lub błędnie zaprojektowany mechanizm, który nie pełni
prawidłowo swojej funkcji. Często przy naprawie zamków proponujemy nowoczesne
rozwiązania zaufanych firm, które sprawdzają się w większości przypadków. Polecamy
zamki firmy KESO czy Gerda . Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy
oficjalnym przedstawicielem szwajcarskiej firmy KESO, która w swojej ofercie posiada klucze z
nakładką cyfrową, która umożliwia zakodowanie dostępu spersonalizowanego, na przykład w
określonych godzinach. Dla osób, które nie chcą przeznaczyć większych kwot na
zabezpieczenia polecamy min. zamki popularnej firmy Gerda.

Naprawa zamków to czynność, która wymaga profesjonalnej ręki fachowca, który zna się na
swojej pracy. Samodzielne i amatorskie próby naprawy zamków mogą nie tylko nie
przynieść pożądanych efektów, ale także stać się przyczyną poważnych problemów i
źródłem poważnych kosztów związanych np. z wymianą drzwi wejściowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi naprawiania zamków. Usługę tą wykonujemy
profesjonalnie, solidnie i bezpiecznie. Jeżeli chcą poznać Państwo szczegóły, zapraszamy do
kontaktu z nami poprzez specjalną infolinię - 600-777-001  
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