
افراد  و تمامی مناطق آن، شماره خدمات کلیدسازی در مشهد در این مطلب می توانید

 که به صورت شبانه روزی و سیار فعالیت می کنند و سایر اطالعات مربوط به کلیدسازی مشهد

را در این صفحه مشاهده کنید که می توانید برای دریافت  کلیدسازی شبانه روزی در مشهد

 :اطالعات کلی در این صفحه به فهرستی که در زیر لیست شده است مراجعه کنید

 کلیدسازی شبانه روزی در مشهد 

 خدمات قفل و کلیدسازی در مشهد  

 درخواست کلیدسازی سیار در فنی کارا 

 اتحادیه کلیدسازی در مشهد 

 توصیه های مهم کلیدسازان در مواقع جا گذاشتن کلید 

 قیمت خدمات کلیدسازی 

 در مشهد کلید سازی شبانه روزی

جا گذاشتن کلید یک امر کامال طبیعی می باشد که ممکن است برای تمامی افراد حتی برای 

یکبار هم که شده اتفاق افتاده باشد و در چنین شرایطی پیدا کردن کلیدسازی که بتواند خودش 

 .را در زمانی کوتاه به شما برساند به شدت احساس می شود

 قفل سازی و کلیدسازی مشهد ت افرادی که در زمینهسایت فنی کارا با جمع آوری لیس

 تا است کرده بندی دسته مشتریان سکونت محل نزدیکی و منطقه اساس بر را  فعالیت می کنند

 و تلفن شماره سکونت محل منطقه و شهر انتخاب از بعد کارا فنی سایت به شدن وارد از پس

نه روزی فعالیت می کنند را برای شما به شبا صورت به که را سیار کلیدساز نزدیکترین مشخصات

 .نمایش در آورد

چنانچه نیاز به خدمات کلیدسازی قاسم آباد مشهد را دارید و یا درمنطقه هاشمیه ساکن بوده و 

 به و مطهر حرم اطراف پیروزی، احمدآباد، در اینکه  نیاز به کلیدسازی هاشمیه مشهد داردید و یا

یا از شمال به جنوب سکونت دارید و نیازمند دریافت خدمات  و مشهد غرب تا شرق از کلی طور



کلیدسازی در مشهد هستید فقط کافیست نام سایت فنی کارا را به خاطر بسپارید و لیست تمامی 

 .را مشاهده کنید کلیدسازی مشهد افراد فعال در زمینه

 خدمات قفل و کلیدسازی در مشهد

فعالیت می کنند موارد زیر را در بحث کلید سازی  سایت فنی کارا افراد کلیدساز سیار که در

 :انجام میدهند که عبارتند از

 کلیدسازی شبانه روزی و سیار مشهد حضور در محل + صد در صد تضمینی 

 قفل سازی شبانه روزی در مشهد 

 بازکردن انواع قفل های درب ضد سرقت در مشهد 

 بازکردن قفل انواع ماشین های خارجی و ایرانی 

 انواع قفل های گاو صندوق بازکردن 

 نصب انواع درب ضد سرقت 

 تعمیرکردن و رگالژ درب های ضد سرقت 

 قفل ساز متخصص برای باز کردن قفل انواع گاو صندوق 

 نصب انواع قفل دیجیتال بر روی درب ضد سرقت 

 تعمیر و یا تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت 

 ساخت انواع کلید  

 تعمیر انواع قفل دیجیتال 

 کلید سازی مرکز مشهد 



 

 درخواست کلیدسازی سیار در فنی کارا

فعالیت می کنند در واقع با انتشار آگهی خود در سایت  سایت فنی کارا افراد کلیدساز که در

به مشتریان آمادگی خود را برای انجام خدمات قفل سازی در مشهد و یا سایر مناطق مختلف 

اعالم می کنند. در اصل سایت فنی کارا با هدف اینکه بتواند نزدیکترین فنی کار را به شما 

 .پیشنهاد دهد به روی کار آمده است تا در وقت و هزینه شما صرفه جویی شود

به سختی پیدا می شود هم فنی کارا این  کلیدساز سیار یک که  حتی در ساعات پایانی شب

حتی حل کرده است و به شما اطمینان خاطر می دهد که این افراد در هر زمان و مشکل را به را

https://fanikara.com/wp-content/uploads/2019/09/کلیدسازی-شبانه-روزی-مشهد.jpg


در هر مکانی به کمک شما می آیند ضمن اینکه این افراد بر اساس رضایت مشتریان امتیازدهی 

شده اند و برای اینکه بتوانید به راحتی بفهمید درصد رضایت مشتریان دیگر از افراد فنی کار چقدر 

 .ام درخواست میتوانید امتیاز هر فنی کار را مشاهده نماییدمی باشد هنگ

مراجعه  کلید سازی شبانه روزی در کرج برا انجام خدمات کلید سازی در کرج میتوانید به صفحه

نمایید همچنین برای در خواست کلید سازی در سایر شهرها نیز میتوانید از طریق همین سایت 

 .اقدام نمایید

 اتحادیه کلیدسازی در مشهد

اگر شما از خدمات افراد کلیدساز سیار در مشهد ناراضی هستید و یا اینکه هزینه زیادتری از شما 

برای انجام تعمیر قفل و کلید دریافت نموده اند و شما میخواهید از این افراد شکایت کنید باید به 

و کلید  اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید مراجعه نماییدو شما برای دریافت مجوز تاسیس قفل

 و آدرس شما راحتتر دسترسی برای سازی نیز باید به اتحادیه کلید سازی مشهد مراجعه کنید

 :است داده قرار شما اختیار در را مرکز این تلفن شماره

 130پ. - 39و  37بلوار فاطمیه بین  ،مشهد :آدرس اتحادیه کلید سازی مشهد

 051 -32736501- 051-32714901 :تلفن
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 توصیه های مهم کلیدسازان در مواقع جا گذاشتن کلید

قفل درب  امنیت یک ساختمان و اهالی ساکن در آن از اهمیت باالیی برخوردار است و در زمانیکه
نزل یا هر مکان دیگری فراموش شده باشد بهترین راه حل این است که یا کلید در م خراب باشد

مشکل را به دست افراد قفل ساز یا کلیدساز ماهر سپرده تا بتوانند در اسرع وقت نسبت به رفع 

 :مشکل شما اقدام کنند

و یا  شما کلید را گم کرده اید و یا کلید در دراخل قفل شکسته شده کلیدسازان در مواقعی که

ید مربوطه درب منزل شما را باز نمی کند نکاتی را به شما یادآور می شوند که رعایت کردن این کل



نکات نه تنها ضرری ندارد بلکه از به بار آوردن هزینه های اضافی جلوگیری می کند این نکات 

 :عبارتند از

 با کلیدهای دیگر هرگز درب را باز نکنید زیرا ممکن است کلید گیر کند و بشکند. 

  دقت شود که برای باز کردن درب از اشیا تیز استفاده نشود چون باعث خراب شدن قفل

 .می شود

 برای باز کردن قفل درب ماشین از کلیدهای آپارتمان استفاده نشود. 

  برای باز کردن درب اقدام به باال رفتن از در، دیوار، یا پنجره نکنید این کار بسیار خطرناک

 .میشود شما  ادن سالمتیاست و باعث به خطر افت

 زیادی محبوبیت تا شده باعث  کلیدسازی قبیل از متنوعی بسیار خدماتی  با ارائه سایت فنی کارا

 درخواست شما اگر. است الزم و کند پیدا مشتریان بین

کارا خدمات  و یا سایر نقاط کشور را دارید کافیست از سایت فنی کلیدسازی شبانه روزی در تهران

 .کلید سازی شهر مورد نظر خود را انتخاب نماید

 قیمت خدمات قفل و کلیدسازی در مشهد

نکات مختلفی در هزینه و قیمت کلید سازی تایر گذار است که در ادامه به آن می 

 :پردازیم

 می کشیده آن تعمیر برای تری زیاد زحمت  هرچه مدل قفل پیچیده تر باشید :مدل قفل 

 .ینه بیشتری در بر خواهد داشتهز و شود

 جنس قطعاتی تعوضی در هنگام تعمیر قفل نیز می تواند در قیمت تمام  :جنس قطعات

 .شده تاثیر گذار باشد

 در ریموت های اتومبیل و یا قفل های دارای ریموت نوع باتری که در آنها  :نوع باتری

 .استفاده می شودنیز بر قیمت تاثر خواهد داشت

 تعیین جنس کلید هنگام ساخت بر قیمت آن رابطه مستقیم دارد  :نوع جنس کلید

 .هرچه آلیاژ بهتری برای کلید استفاده شود هزینه باالتری خواهد داشت
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 قفل های دیجیتال بات.جه به جدید بودن و خاص بودن آن ها هزینه  :قفل دیجیتال

 .تعمیر بیشتری نسبت به قفل های معمولی دارند

 تعداد کلید هر چه بیشتر باشد هزینه بیشتری را در بر خواهد  :لیدمورد نیازتعداد ک

 .داشت

 و یا  اگر زمان بیشتری نسبت به زمان معمول کار برای تعمیر قفل  :مدت زمان انجام کار

 .کلید سازی صرف شود هزینه بیشتری در نظر گرفته خواهد شد

 سیار دورتر از مسیر های معمول باشید  اگر فاصله شما با افراد کلید ساز :هزینه رفت آمد

 .هزینه بابت رفت آمد دریفات خواهد شد

 


