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Kartais tenka atsidurti situacijose, kai atrodo nėra jokios išeities. Tuomet žmonės pradeda
stresuoti, juos ima kamuoti baimė, apima panika. Veiksmai tampa nevalingi ir, ne retai, net ir
nelogiški. Stresinėse situacijose dažnai prarandamas šaltas protas, todėl rasti tinkamą
sprendimą yra sunku. Vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti užsikirtusi spyna. Nesvarbu, ar tai
buto, ar automobilio, ar kokio kito statinio bei transporto priemonės durys tai būtų. Jei nėra
galimybės patekti į vidų – sprendimo ieškoti reikia nedelsiant. Juk netūnosite prie namų durų
valandų valandas ar juo labiau, nepaliksite automobilio ten, kur jam ne vieta. Užsikirtus bet
kokiai spynai, reikalingas skubus avarinis durų atidarymas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad į
vietą, kurioje Jus ištiko ši nesėkmė, nedelsiant atskubės mūsų meistrų komanda. Specialistai
operatyviai reaguoja į kiekvieną iškvietimą ir į vietą atvyksta kaip galėdami greičiau. Siekiame,
kad Jūs patirtumėte kuo mažiau streso ir diskomforto, todėl paslaugos teikiamos nepaprastai
greit. Atvykstame, atidarome būto ar bet kokias kitas duris ir štai, jau galite džiaugtis vėl būdami
namuose ar saugiai tęsdami kelionę automobiliu. Avarinis durų atrakinimas kartais yra
neišvengiamas, todėl svarbu rinktis partnerį, kuris Jums iškilusias problemas skuba spręsti kaip
įmanoma greičiau ir efektyviau.

Avarinis durų atidarymas visą parą
Kaip ir kiti nesėkmingi įvykiai, taip ir šis – nesirenka nei vietos, nei laiko. Juk užstrigti gali tiek
būsto, tiek darbo patalpų spyna, automobilio ar ko kito. Be to, tai gali nutikti ne tik Jums palankiu
metu, kuomet dirba bet kuri avarinė tarnyba. Dažniausiai galioja dėsnis, kad nelaimė ištinka
tada, kai pagalbos sulaukti sunkiausia. Ir tai tiesa, ko gero, daugiausia spynų užstringa ankstų
rytą ar labai vėlyvą vakarą (o jei dar ir savaitgalį). Tačiau problemų dėl to Jums tikrai nekils.
Savo paslaugas teikiame visą parą, todėl visiškai nesvarbu, ar avarinis durų atidarymas Jums
reikalingas vidury baltos dienos, ar vidurnaktį – reaguosime taip pat greit ir padėsime Jums
patekti ten, kur reikia. Daugiau jokio streso ir nevaldomos panikos, juk kai žinai, kur kreiptis,
visos problemos atrodo kur kas paprasčiau išsprendžiamos ir kelia išties mažiau neigiamų
emocijų.

Visų rūšių avarinis durų atidarymas
Kad ir kokia problema Jus būtų ištikusi – galite drąsiai į mus kreiptis bet kuriuo paros metu.
Siūlome bet kokio tipo spynų atidarymą. Tai gali būti būto, komercinės paskirties patalpų,
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automobilio ar net seifo durys. Negali žinoti, kada bus reikalingas avarinis durų atidarymas ir
kokios tai bus durys, todėl geriausia bendradarbiauti su tais, kurie gali pasiūlyti savo paslaugas
bet kada ir atidaryti gali bet kurias duris. Juk tai žymiai paprasčiau, nei ieškoti galybės kontaktų
atskirai.

Saugus avarinis durų atidarymas
Vienas didžiausių mūsų teikiamų paslaugų privalumų – jos yra itin saugios. Avarinio durų
atidarymo metu saugome ir tausojame Jūsų turtą, visomis išgalėmis stengiamės nepažeisti
turimų daiktų, nesugadinti spynų ir nepažeisti plokštumų, kuriose jos yra įmontuotos. Naudotis
mūsų paslaugomis – tai visiškai saugus būdas pateikti į reikiamą pastatą ar transporto
priemonę. Greitai ir be jokių rūpesčių vėl mėgautis komfortu ir negaišti ilgų valandų laukiant, kol
pavyks duris atrakinti. Net pačiais sudėtingiausiais atvejais į vidų patekti pavyksta vos per keletą
valandų.
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