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Montaż i serwis instalacji lpg Warszawa
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LpgMasters zajmuje się montażem instalacji lpg w samochodach. Początki naszej działalnosci sięgają 2002
roku. 

Oferujemy pełny zakres usług związanych z instalacjami gazowymi - serwis lpg - montaż instalacji gazowych
- przeglądy i regulacja gazu w samochodach - naprawa instalacji lpg Jako nieliczni oferujemy usługę strojenia
instalacji lpg za pomocą sondy AFR. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza przy regulacji instalacji gazowej
sekwencyjnej IV generacji. 
Serwisujemy również instalacje gazowe 2 generacji oraz instalacje lpg w samochodach gaźnikowych.
Zapewniamy serwis lpg praktycznie wszystkich obecnych na polskim rynku instalacji gazowych, zwłaszcza
producentów polskich. Oferujemy pełne wsparcie dla takich instaalcji jak Stag, KME, Lpgtech, Agis, Lecho,
Optima i wiel innych. 
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na montaż instalacji lpg w bardzo szerokiej gamie pojazdów.
Niezależnie od pojemności silnika, ilości cylindrów i mocy silnika. Na podzespoły do montażu lpg udzielamy
nawet do 5 lat gwarancji. Nasz serwis lpg Ursynów oraz inne dzielnice Warszawy. 
Można u nas wymienić również zbiornik lpg który stracił ważność na nowy. Wymiana zbiornika lpg robiona
jest po wcześniejszym umówieniu terminu. Naprawa gazu w większości wypadków robiona jest od ręki, klient
nie musi zostawiać samochodu.

 Warsztat gazowy pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-21.00.
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