
● Szybkie i profesjonalne naprawy 

● Alternatywa i wsparcie dla metod tradycyjnych

● Znacząca redukcja czasu naprawy i jej kosztów w 
porównaniu z tradycyjnymi metodami 
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Czym się zajmujemy ?

     Firma "Pogromcy Wgnieceń" 
zajmuje się usuwaniem wgnieceń w 
karoseriach samochodowych bez 
lakierowania (czyli techniką 
Paintless Dent Repair) od 2010 roku. 
Usuwamy wgniecenia z 
nieuszkodzoną powłoką lakierniczą, 
a w przypadku gdy uszkodzenie jest 
zbyt poważne, by mogło być w 100% 
usunięte, jego powierzchnia może 
być na życzenie przygotowana 
(wyprostowana) do lakierowania. 
Naprawiamy szkody spowodowane 
gradobiciem.

      Oferujemy Państwu szybkie i profesjonalne naprawy techniką PDR 
bez konieczności ponownego lakierowania samochodu, wykonywane w 
miejscu wskazanym przez klienta. Działamy na terenie Warszawy i 
okolic. Co ważne, PDR pozwala zachować pełną czystość na stanowisku 
pracy. 
       Nasza firma na stałe współpracuje z dużymi centrami naprawczymi 
w Belgii. W Polsce współpracujemy z warsztatami samochodowymi, 
komisami samochodowymi i klientami indywidualnymi.  
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Usuwamy wgniecenia z nieuszkodzoną 
powłoką lakierniczą. Ponowne lakierowanie 
jest więc zbędne. PDR to duża redukcja czasu 
i kosztów w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami napraw. 

Pracujemy z wykorzystaniem 
oryginalnych narzędzi 
amerykańskich firm Dentcraft 
Tools i UltraDent Tools. 

Technika PDR umożliwia 
utrzymanie czystości na 
stanowisku pracy.

Efekt końcowy: karoseria 
wygląda tak, jakby nigdy nie 
uległa szkodzie.
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Cennik 

W przypadku dwóch uszkodzeń o takim rozmiarze na jednym 
elemencie będzie to 130 zł netto, a przy trzech – 150 zł netto. 

Przy naprawie o wartości poniżej 300 
zł netto doliczamy opłatę za dojazd 
w wysokości 50 zł netto. 

Przy regularnych zleceniach 
oferujemy rabaty i nie doliczamy 
ceny dojazdu. 

Większa ilość wgnieceń na elemencie lub szkoda o dużych 
rozmiarach (np. spowodowana gradobiciem) wymaga 
indywidualnej wyceny. 

Cena naprawy wgniecenia nieprzekraczającego 3 mm 
głębokości i o średnicy do 50 mm to 100 zł netto. 
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WYCENA

Dokonujemy wyceny na podstawie oględzin uszkodzonego auta. Istnieje 
możliwość oszacowania kosztu naprawy na podstawie zdjęć przesłanych na 
adres e-mail: kontakt@pogromcywgniecen.pl (prosimy o trzy ujęcia każdego 
wgniecenia).
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E-mail: kontakt@pogromcywgniecen.pl 

Rafał Włodarczyk 
ul. Zamiejska 3/27 
03-580 Warszawa 
NIP: 5251932809 
TEL: +48 602727992

 

POGROMCY WGNIECEN.PL
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+32 487546597
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