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OFERTA NA OBSŁUGĘ W ZAKRESIE NAPRAW 

BLACHARSKO LAKIERNICZYCH oraz NAPRAW 

MECHANICZNYCH 
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Szanowni Paostwo 

 

Jesteśmy firmą świadczącą usługi kompleksowej obsługi samochodów osobowych oraz lekkich 

dostawczych w zakresie napraw powypadkowych oraz mechanicznych. Jesteśmy dobrze 

zorganizowani, dostarczamy profesjonalne usługi zgodne z obowiązującymi technologiami. 

Zajmujemy się kompleksowo mechaniką lekką i ciężką, blacharstwem oraz lakiernictwem. 

Prowadzimy bezgotówkowe naprawy powypadkowe. Posiadamy auta zastępcze dla naszych klientów 
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Wykorzystywane narzędzia, warsztat, warunki 

 Pojazdy naprawiamy w dużej hali warsztatowej o powierzchni około 650m/kw dzięki czemu 

mamy duże siły przerobowe 

 Posiadamy dwu-silnikową komorę lakierniczą marki Blowtherm o głębokości 7m 

 Lakiernia posiada dużą strefę przygotowawczą - w pełni wentylowana, zdolna pomieścid 3 

samochody 

 Posiadamy specjalistyczne promienniki do małych napraw błyskawicznych 

 Blacharnia ma do dyspozycji dwie ramy naprawcze - ciężką ramę Cellete oraz dużą ramę 

posadzkową własnej konstrukcji 

 Posiadamy system pomiarowy karoserii oraz maszynę do geometrii pojazdów Baissbarth ML 

4000 

 Dysponujemy 4 stanowiskami mechanicznymi w pełni wyposażonymi do wszelkich napraw 

 Wszyscy pracownicy mają do dyspozycji markowe narzędzia ręczne oraz zaawansowane 

elektryczne takie jak spoter, szlifierki, polerki, spawarki, zgrzewarki jak i całą gamę narzędzi 

pneumatycznych 

 Dysponujemy dużym zamykanym i monitorowanym placem na którym możemy pomieścid 

dziesiątki samochodów 

 Do dyspozycji klientów oddajemy 7 samochodów zastępczych od małego osobowego przez 

luksusowy do największego dostawczego 

 Dysponujemy holownikami 
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Lakiernictwo 

Stosujemy markowe wodne lakiery RM. Mamy podpisaną umowę z firmą CSV na dostawy chemii 

lakierniczej. Na miejscu posiadamy mieszalnię farb dzięki czemu przyspieszamy prace lakiernicze oraz 

mamy pewnośd odtworzenia właściwego koloru. 

Wszystkie naprawiane samochody są dokładnie czyszczone, tak więc klient dostaje auto w 

nienagannym stanie. 

 

 

 

Zajmujemy się błyskawicznymi naprawami lakierniczymi oraz szykowaniem aut do zdania po 

wynajmie/leasingu. Możemy kompleksowo dostarczyd taką usługę wraz z transportem aut pod 

wybrany adres w zasięgu całego kraju. 
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Auta zastępcze 

Posiadamy do dyspozycji klientów 7 samochodów zastępczych 

 Audi A6 C6 Avant 4x4 280KM - VIP 

 VW Scirocco 2.0 Tdi - VIP 

 Chevrolet AVEO sedan 

 Volvo S60 2,4T 

 Ford Fiesta mk6 

 Kia Ceed CRDI Hatchback 

 Iveco Daily -  bardzo duży, dostawczy 
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Kontakt  

 

Mieścimy się w miejscowości Nowa Iwiczna pomiędzy Ursynowem a Piasecznem, w pieszym 

dystansie od ulicy Puławskiej. 

 

Nowa Iwiczna 05-500 

ul. Graniczna 37 

email: biuro@prowarsztat.pl 

telefon: (22) 750-70-12 

telefon:  501-325-353 

 

Siedziba główna firmy / dane firmy 

Infocare Jacek Znyk 

ul. Wąwozowa 20/007 

02-796 Warszawa 

NIP: 951-213-99-64 

 

Odpowiedzialni za kontakt: 

Jacek Znyk       Krzysztof Szymczak   

Tel:  509-354-458      tel: 509-354-457 

e-mail: jacek.znyk@prowarsztat.pl       e-mail:  krzysztof.szymczak@prowarsztat.pl 
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