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Planxisteria Jonquera explica ja amb 34 anys d'experiència al mercat de la reparació i 

restauració de tot tipus de vehicles.

El nostre taller està situat en l'avinguda Euskadi numero 11 nau 7, tot això situat al 

polígon industrial mas Morató de la Jonquera, zona de fàcil enllaç amb carreteres 

estatals com és la carretera nacional II i l'autopista AP-7.

Donem cobertura a les següents poblacions: La Jonquera, Agullana, la Vajol, 

Cantallops, Darnius, Capmany, Biure, Maçanet de Cabrenys...
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El taller s'estén en una superfície de 300 m². Tenim contractats a 4 treballadors, entre 

els quals hi ha 2 pintors i 2 xapistes que s'alternen dins d'un horari de 8:00 a 13:00 i de 

15.00 19:00. Un altre dels aspectes que cuidem especialment és la formació dels 

nostres treballadors que participen contínuament en cursos de reciclatge i 

perfeccionament de les noves tecnologies que es van sumant al nostre treball.
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Pel que es refereix al material i a la maquinària, disposem dels últims models en 

maquinària per a la reparació de xapa i pintura com pot ser la cabina Master 2 plus, la 

zona de reparació Fastech, Bancada Car-o-liner, mini bancada tiro ràpid Reauxi, 

diversos equips d'elevació.... i l'última tecnologia en preparació de les nostres pintures 

utilitzant així les que ens proporcionen una excel·lent qualitat i fiabilitat . Això ens 

permet accelerar el temps de reparació i millorar la qualitat i la precisió del servei.

Ressaltar també que utilitzem el sistema de valoració de danys Gt-Stimate que agilita 
el procés de compte i reparació, amb disponibilitat d'usar el sistema de valoració de 
danys de la seva empresa.
Tot això ens capacita per reparar uns 75 vehicles al mes depenent del nivell de 
sinistralitat, i a fixar un preu per hora assequible per ambdues parts.
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Disposem, a més, d'un ampli ventall de serveis per fer més còmoda l'espera del vehicle 

al client: li proporcionem, si ho requereix, un cotxe de cortesia, un servei de lliurament i 

recollida a domicili i preferència per a vehicles industrials.

El nostre compromís amb la qualitat del servei ens obliga a tenir una estreta 

col·laboració amb concessionaris oficials per proveir-nos de recanvis, així com de 

recanvi alternatiu certificat pel centre Zaragoza. Donem servei ràpid de substitució de 

tots els models de llunes (Originals) per als nostres clients.

Tenim tot el necessari, per si ho desitgen, posar-nos en contacte mitjançant la foto-

peritatge.
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Utilizació de primeres marques per la localizació del color.
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Zona de reparacions ràpidas e infra-rojos. 
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Amb tot això, els sol·licitem una entrevista perquè vostès puguin fer-se una idea més 
concreta sobre nosaltres i els convidem a visitar el nostre taller quan ho desitgin. 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol informació que precisi.

Una salutació.

Dídac Cuadros
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