
Dorabianie kluczy na całą Polskę

Witamy i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Prowadzimy  dorabianie kluczy na całą
Polskę. Jesteśmy weteranami oraz pionierami w  dziedzinie dorabiania kluczy, ponad 20 lat na
rynku świadczy samo za  siebie. Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań, dbamy by żaden
klient  nie odszedł od nas zawiedziony. Fachowa uprzejma obsługa gwarantowana,  zawsze
dajemy z siebie 100%. ZAPRASZAMY o to nasze oferty :

I -  Oferujemy zamki, wkładki oraz kłódki każdego rozmiaru GERDA, LOB, GAM(3 klucze 
bazowe w każdej z nich) w bardzo korzystnych cenach oraz 
ZALEDWIE 3,50zł
za każdy klucz dodatkowy do dorobienia.
Zapraszamy do
"Sklepu Internetowego"

 - Oferujemy dorobienie wkładki(31/31) do klucza w cenie 40 zł sztuka. "KONTAKTU"

II - Oferujemy sprzedaż każdą ilości wkładek, kłódek firm LOB, GAM jakie państwo
potrzebujecie aby można je było otwierać
jednym  kluczem
oraz ZALEDWIE 3,50 za każdy dodatkowy dorobiony do nich  klucz.
Zapraszamy do
"KONTAKTU"

  

III Oferujemy MasterKey – czyli system klucza generalnego daje możliwość  ustalania
ustalania  dostępu do pomieszczeń przez właściciela. Na  przykładzie:  Właściciel  posiada
klucz do wszystkich pomieszczeń,  kierownik do pomieszczeń  wybranych przez właściciela a
pracownicy tylko  do swoich stanowisk.  Klucze mogą być atestowane bez możliwości 
dorobienia na punktach w  Polsce(jedynie telefonicznie) lub bez atestu z  możliwością drobienia
w  każdym zakładzie. Zapraszamy do "KONTAKTU"

  

IV - Oferujemy dorobienie kluczy do wybranych przez państwa zamków, wkładek,  kłódek
jakie znajdziecie w internecie. Wystarczy wybrać zamek,  wysłać nam jego nazwę lub
skopiować link prowadzący do przedmiotu. Po  rozmowie telefonicznej lub pisemnej
zakupujemy przedmiot, po jego  odebraniu zaczynamy pracę z kluczami i po ich dorobieniu
wysyłamy zestaw  do państwa.
Zapraszamy do
"KONTAKTU"
*Przy nie standardowych zamówieniach lub od producentów termin realizacji do 2 tygodni.
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Dorabianie kluczy na całą Polskę

P rzejdź do naszego sklepu aby złożyć zamówienie:

  

*Przy nie standardowych zamówieniach lub od producentów termin realizacji do 2
tygodni.
*Cena 3,50 za klucz stanowi cenę dla kluczy najprostszych patentowych(bez
wielokrotności rowków lub kluczy samochodowych): Euro Profile, Y15, UL50. 
*Oferta jaka jest tu prezentowana dotyczy jedynie sprzedaży  internetowej/wysyłkowej
prosimy pamiętać, iż ceny w naszych lokalach  różnią się.
*Dokładamy wszelkich starań, aby podane informacje były zgodne z rzeczywistością,
jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie.
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