
Serwis zamków Gerda, Mottura

Jako doświadczona i profesjonalna firma ślusarska, która posiada swoje filie w wielu
miastach w Polsce, prowadzimy kompleksowy serwis naprawy i konserwacji zamków –
zarówno tych posiadających gwarancję, jak i serwis pogwarancyjny.

Najbardziej cenione marki ślusarskie to firma Gerda i Mottura. Zamki firmy Gerda to jedna z
najbardziej popularnych firm, która zajmuje się produkcją zamków i innych mechanizmów
zabezpieczających. Autoryzowany serwis Gerda zapewnia szeroki wachlarz usług
serwisowych zamków oraz drzwi Gerda. Zamki Gerda doskonale sprawdzają się w
drzwiach wejściowych, pełnią przez wiele lat funkcję strażnika domów i firm.
W ofercie firmy Gerda znajdą Państwo blokady antywłamaniowe, wielopoziomowe zasuwy,
pojedyncze mechanizmy zamków oraz elektrozaczepy. Drzwi antywłamaniowe firmy Gerda od
lat cieszą się dużym zaufaniem użytkowników w całej Polsce. Jako certyfikowany serwis firmy
Gerda świadczymy usługi na najwyższym poziomie, rozwiązując problemy związane z
mechanizmami w najszybszym czasie.

Kolejną marką, która cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników jest firma Mottura.
Jest to firma, która specjalizuje się w sprzedaży solidnych systemów zabezpieczeń.
Jednym z czołowych produktów są sejfy Mottura, które charakteryzują się wykonaniem
wysokiej jakości i potężnym systemem zabezpieczeń. Zamki te są polecane jako jedne z
najlepszych zabezpieczeń.
Moturra produkuje takie zamki jak zamek wpuszczany, rozporowy, nawierzchniowy, centralny.
W ofercie firmy znajdą Państwo również cylindry oraz szeroki wybór szyldów. Profesjonalny 
montaż zamków
Moturra sprawi, że będą one idealnie pełniły swoją funkcję przez lata. Świadczymy zarówno
serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny, dzięki czemu będą mogli się Państwo cieszyć
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niezawodnością i wysoką jakością tych mechanizmów.

Serwis zamków Gerda i Moturra świadczymy w oparciu o uzyskane licencje i certyfikaty. Uczes
tniczymy w szkoleniach i kursach organizowanych przez wyżej wymienione firmy, aby
doskonalić i aktualizować wiedzę na temat  ich produktów
. Profesjonalny montaż i 
naprawa zamków
tych firm to tylko część oferty, którą wykonujemy całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.
Oprócz serwisu wymienionych marek nasi ślusarze obsługują również wiele, mniej i bardziej
znanych firm ślusarskich.

Wybierając nas, wybierasz bezpieczeństwo. Powierz swoje bezpieczeństwo profesjonalistom.

Zadzwoń do nas - 600-777-001

  Wykonujemy takie usługi jak:  -  Otwieranie samochodów
-  otwieranie zamków
-  dorabianie kluczy
-  montaż i wymianę zamków
oraz inne  usługi ślusarskie     
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