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Imagem1- Serviço de abertura de portas

Conceito básico

Abertura  de  portas  é  um  serviço  24  horas,  que  o  ajudará  em 
situações embaraçosas.
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Imagem2- Técnico de serviço de abertura de portas

Aplicabilidade

Este serviço aplicar-se-á a situações complicadas como: Ir para a 
sua  empresa  ou  mesmo  chegar  a  sua  casa  e  esquecer-se  das 
chaves em algum sítio. Ou até mesmo o esforço que por vezes se 
pode fazer a abrir uma porta e a fechadura pode estragar-se. O 
serviço de abertura de portas ajudar-lo-á. 
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Imagem3- Arranjo de porta

Conselhos práticos

Caso não tenha experiência nesta área, contacte imediatamente um 
especialista,  pois  apenas  os  entendedores  poderão  exercer  um 
trabalho de confiança. Poderá encontrar estes profissionais aqui, no 
Portal da Construção.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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