Istniejemy od kilkunastu lat. Ciągłe doskonalenie
naszych usług i wychodzenie naprzeciw różnym
wymaganiom naszych klientów spowodowało, iż
jesteśmy rozpoznawalną marką na rynku motoryzacji. Naszą jakość i rzetelność pracy potwierdzają
liczne certyfikaty.

CENTRUM MOTORYZACYJNE

Oferujemy szeroki wachlarz usług. Począwszy od mechaniki
pojazdowej, lakiernictwa, napraw powypadkowych, a kończąc
na restauracji zabytkowych samochodów.
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Mechanika
Cztery podnośniki kolumnowe, szarpaki hydrauliczne potrzebne do diagnozy luzów w zawieszeniu samochodu, testery komputerowe, elektroniczne urządzenia do ustawiania rozrządu
i naciągu paska zębatego oraz inne profesjonalne urządzenia
potrzebne do zdiagnozowania usterki. Naprawiamy wszystkie
marki samochodów zgodnie z technologią producenta.
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Lakiernia
System lakierów wodnych MaxMeyer od jesieni 2006 roku, dwie
komory lakiernicze WEYMAN do lakierów konwencjonalnych,
SAIMA przystosowana do lakierów wodorozcieńczalnych.
Stanowiska przygotowawcze na kratach WEMA wraz z dwoma
wyciągami oparów i kurzu, co jest ewenementem w naszym
mieście. Nawet renomowane serwisy nie posiadają takich warunków pracy na lakierniach.
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AUTO MOTO PYSKLAK
MARIAN PYSKLAK I SYNOWIE
93-570 Łódź, Al. Jana Pawła II 33
tel. / fax 042 636 84 24, tel. kom. 0 601 394 744
www.automotopysklak.com
automoto@poczta.onet.eu

www.automotopysklak.com

Likwidacja szkód
W ramach ubezpieczenia OC i AC likwidujemy
szkody powstałe na skutek wypadku. Współpracujemy ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi
na rynku polskim.
Infolinia: 042 636 84 24, 0 601 394 744
Blacharnia
Wyposażona w podnośnik dwukolumnowy, ramę naprawczą,
dwa dozery oraz cztery wózki narzędziowe wyposażone w narzędzia markowych firm, urządzenie do wyciągania uszkodzonych powierzchni elementów blacharskich bez ingerencji od
wewnątrz, urządzenie do spawania metali kolorowych typu TIG,
dwie zgrzewarki oraz inne profesjonalne urządzenia potrzebne
do wykonania naprawy.

Nasze biuro to całkowicie skomputeryzowane trzy stanowiska,
poczekalnia dla klientów, dostęp do sieci bezprzewodowej
WI-FI. Wszystkie pomieszczenia robocze i parkingowe są pod
stałym nadzorem kamer monitoringu. Klienci mają możliwość
obserwowania swoich samochodów na ekranie monitora.

SAIMA

17

P20

Lakiernia
Pomieszczenie
przygotowawcze
Lakiernia
Pomieszczenie
przygotowawcze
miejsce na 2 pojazdy

Renowacja zabytkowych samochodów
Odbudowa zleconego samochodu odbywa się w oparciu
o dokumentację techniczną danej marki auta zgodnie z jej
technologią. Wszystkie detale są oryginalne, ewentulanie są tak
odbudowane, że trudno jest poznać co jest oryginałem, a co
nie. Czas renowacji od 12 m-cy do 2 lat.
Centrum motoryzacyjne AUTO MOTO PYSKLAK liczy 17
stanowisk roboczych, 20 miejsc parkingowych.

WEYMAN

miejsce na 3 pojazdy

Renowacja
zabytkowych
samochodów
miejsce na 2 pojazdy

Mechanika
miejsce na
4 pojazdy

Komora lakiernicza
SAIMA
miejsce na 1 pojazd

Komora lakiernicza
WEYMAN
miejsce na 1 pojazd

Biuro
poczekalnia

Blacharnia
miejsce na 5 pojazdów

