Usługi ślusarskie

Przedstawiamy Państwu naszą firmę, która od wielu lat świadczy usługi z zakresu ślusarstwa.
W szerokim wachlarzu naszych usług znajdą Państwo usługi ślusarskie w zakresie
różnego rodzaju zabezpieczeń.
Jesteśmy pogotowiem ślusarskim, które stawia przede wszystkim na wysoką jakość
wykonywanych prac, a priorytetem naszego pogotowia ślusarskiego jest zadowolenie i komfort
klienta.
Świadczymy usługi związane z zabezpieczeniami, zamkami i kluczami. W naszej ofercie
znajdą Państwo między innymi
naprawę zamków
,
montaż i wymianę zamków
na nowy, dorabianie kluczy, instalację pełnych systemów zabezpieczeń.
Jako pogotowie ślusarskie pomagamy również klientom, którym zamek uniemożliwił sprawne
otworzenie drzwi domu lub samochodu wykonując profesjonalne, bezinwazyjne
awaryjne otwieranie zamków
bez użycia kluczy lub zamków zaciętych lub zatrzaśniętych.
Nasza firma prowadzi również kompleksowy montaż i naprawę drzwi , instalację kamer
przemysłowych, wstawianie zamków, alarmów, konfigurację sejfów, przegląd i
montaż
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kontroli dostępu
. Przed wykonaniem usługi zawsze informujemy klienta o zaletach i wadach wybranego
rozwiązania, przedstawiamy również produkty, które są według nas najlepiej dostosowane do
jego potrzeb.
Obsługujemy duże firmy, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników i dóbr
materialnych. Zaufały nam już hotele, restauracje i biura. Nasi Klienci to także osoby prywatne,
które dzięki nam uporały się z problemem dotyczącym zepsutego zamka lub zagubionego
klucza w przeciągu kilku chwil.
Naszą domeną jest szybki czas reakcji – już w chwili zgłoszenia awarii wysyłamy
fachową pomoc w postaci naszego pracownika, wykwalifikowanego ślusarza. Aby
zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom związanym z awarią zamków nasze pogotowie ślusarskie
działa całodobowo, przez cały tydzień (również w święta).
Wybierając nasze pogotowie ślusarskie mają Państwo gwarancję solidnego wykonania.
Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i nieustannie poszerzaną i aktualizowaną
wiedzę. Decydując się na pomoc ślusarza, warto powierzyć działania z zakresu ślusarstwa
profesjonalistom, aby nie narazić się na zbędne koszty związane z poważną awarią zamka.
Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów - 600-777-001
Wykonujemy takie usługi jak: - Otwieranie samochodów
- otwieranie zamków
- serwis zamka Gerda i Mottura
- dorabianie kluczy
- montaż i wymianę zamków
oraz inne usługi ślusarskie
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