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Pełny zakres napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
samochodów marki FIAT. Naprawy blacharsko lakiernicze samochodów marki FIAT na gwarancji i po gwarancji.

CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD
KOMUNIKACYJNYCH
Punkt zgłaszania szkód komunikacyjnych i wykonywania oględzin.
Bezgotówkowe rozliczanie szkód komunikacyjnych
z firmami ubezpieczeniowymi.
Firma nasza specjalizuje się w naprawie pojazdów
wszystkich marek:
• naprawy mechaniczne i elektromechaniczne pojazdów
osobowych i dostawczych do 3.5 tony
• naprawy blacharsko lakiernicze
• wymiana opon
• wymiana szyb samochodowych
• serwis klimatyzacji
• diagnostyka silnika i zespołów
• obsługa flot samochodowych
Na czas naprawy zapewniamy samochody zastępcze.

Drobne uszkodzenia
to nie problem...
• gradobicie
• drobne otarcia nadwozia
• pęknięcia zderzaków i tworzyw sztucznych
• uszkodzenia felg aluminiowych
• odpryski na szybach

Nadwozie

SZYBY CZOŁOWE

Firma nasza stosuje metodę PDR, która umożliwia skutecznie
i trwale usuwać wgniecenia powstałe na poszyciu nadwozia po
gradobiciu, opadu kasztanów lub po uderzeniach na parkingach.

Drobne odpryski powstałe od uderzenia kamieniem można
naprawić metodą klejenia poprzez wyrównanie ubytków.
W przypadku braku możliwości naprawy metodą wypełnienia
ubytków, firma nasza przeprowadza kompleksową wymianę szyb.

FELGI ALUMINIOWE
Drobne naprawy polegające na wyrównaniu rys lub ubytków
uzupełniamy i lakierujemy lakierami epoksydowymi dobierając
właściwy odcień lakieru.

Zalety:

• krótki czas naprawy
• elementy nadwozia nie są lakierowane
• po naprawie pozostaje oryginalny lakier, jego grubość
i struktura nie ulega zmianie
• brak utraty wartości pojazdu
• zmniejszone koszty naprawy w porównaniu z tradycyjną
metodą naprawy

Naprawy typu „Smart”
Small and Medium Area Techniques – technika naprawy
niewiekich i średnich powierzchni. Najnowocześniejsze metody
napraw drobnych i średnich uszkodzeń powłok lakierniczych na
uszkodzonych elementach nadwozia i zderzakach.

ZDERZAKI I TWORZYWA
SZTUCZNE
Usuwamy drobne pęknięcia i ubytki struktury zderzaków i tworzyw sztucznych. W połączeniu z metodą SMART przywracamy
pierwotny ich wygląd.

Zalety:

• krótki czas naprawy
• minimalna ingerencja w strukturę lakieru / ograniczona
powierzchnia naprawy
• utrzymany właściwy odcień lakieru
• w połączeniu z metodą PDR szpachlowanie jest praktycznie
wyeliminowane

