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Ištikus nelaimėj, kuomet negalima atrakinti spynos ir nėra kitos išeities, kaip kreiptis į tai
padaryti galinčius meistrus, daugelį apima baimės. Dažniausiai žmonės būna įsitikinę, jog
meistrų iškvietimas reiškia jų turto apgadinimą (tai ypač aktualu, jei kalbama apie automobilius).
Tačiau, jei kada anksčiau taip ir būdavo, tai jau seniai praeityje. Durų atrakinimas (nesvarbu, tai
namų, darbo, automobilio, seifo ar net kokios kitos durys) atliekamas moderniais įrankiais, todėl
procedūra vyksta sklandžiai ir nepadaro jokios žalos Jūsų turtui. Žinoma, gali pasitaikyti visko.
Tačiau mūsų įmonėje dirbantys profesionalūs meistrai imasi visų saugumo priemonių, kad būtų
užtikrinta darbų kokybė.

Durų atrakinimas
Susidurti su problema, kuomet negali patekti į namus, darbą ar automobilį, ko gero, nenorėtų nė
vienas. Šioje situacijoje jau bent kartą atsidūrę, puikiai supranta, kokia tai nemaloni padėtis. Ar
galite įsivaizduoti, ką reiškia stovėti prie savo namų durų ir negalėti į juos įeiti? O jei tai nutiko
dar ir pačiu netinkamiausiu paros laiku? Pavyzdžiui, naktį ar labai ankstyvą rytą? Ką daryti, jei
grįžote iš tolimos kelionės, esate pavargę nuo kvapą gniaužiančių nuotykių, ir štai, esate
priverstas stūksoti už buto ar namo durų? Arba į namus patekti negalite po ilgos darbo dienos?
Gyvenate vienas ir nėra nė vieno, kas galėtų Jums atidaryti duris? Tuomet vienintelis Jus
gelbstintis dalykas – tai durų atrakinimas . Puikia suprantame, kad pasitaiko situacijų, kurių
negali numatyti. Raktai gali užstrigti, juos nesunku pamesti ar palikti vietoje, iš kurios pasiimti
artimiausiu metu ar išvis galimybės nebus. Todėl stengiamės, kad Jums dėl to tektų patirti kuo
mažiau diskomforto ir dirbame dėl to, kad šie nesklandumai būtų kuo greičiau pašalinti. Spynas
atrakinti galime greit ir efektyviai, į kiekvieną pagalbos šauksmą reaguojame nedelsiant. Todėl
kreiptis į mus – operatyvaus sprendimo garantas Jums.

Durų atrakinimas visą parą
Užstrigusi seifo spyna, kad ir kokie svarbūs dokumentai būtų jo viduje, dar nėra ta problema,
kurios sprendimo nebūtų galima atidėti. Kitaip nei būsto durys. Ši problema gali atsitikti bet
kuriuo paros metu, todėl mūsų siūlomas durų atrakinimas Jums pasiekiamas bet kada. Taip
atsitikus, į mus kreiptis galite nedelsdami, o mūsų meistrai pasistengs kuo greičiau atvykti ir
atrakinti užstrigusią spyną. Dirbame su nauja ir modernia technika, todėl šis procesas netrunka
ilgai ir nekelia tiek garso, kaip daugeliui gali atrodyti. Keli specialistų prisilietimai ir Jūs jau
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patalpų viduje.
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