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Mecânica e Chapeação Dalcar completa 23 anos
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Sidinei Barp e João Carlos Di Domenico:
Conhecimento técnico é fundamental

Amplo estoque a disposição
agiliza o reparo

Conveniência e conforto para
o cliente

Amplo espaço e organização
da mecânica

“O grande diferencial é que buscamos o bom atendimento
sem esquecer a qualidade e satisfação do cliente.”
São Miguel do Oeste
s proprietários da
mecânica e chapeação Dalcar, Sidinei Barp e
João Carlos Di Domenico,
apostaram em 2013, na
reformulação e melhoria
do espaço interno, além
da qualidade dos serviços
já conhecidos da Mecânica Dalcar. Agora conta
também com um novo
ambiente, mais iluminado, claro e agradável, além
de nova sala de espera
equipada com ar condicionado, internet Wireless
um ambiente agradável
para esperar o serviço no

O

seu veiculo, o chão e paredes receberam pintura
nova.
A mecânica conta com
cinco proﬁssionais para
melhor atender, equipamentos e ferramentas
necessárias.
Serviços
A Dalcar executa serviços de ar condicionado,
direção hidráulica, motor
de partida, alternador,
motor, suspençao, balanceamento e geometria,
vende pneus, daí o logo da
empresa “Todos os serviços em um só lugar”.
Oﬁcina equipada com

dois aparelhos de injeção
eletrônica, freios, com uso
do equipamento para teste de freios (exclusivo Dalcar) bancada deste de direção, máquina de ar condicionado, que são diferenciais da empresa.
Faz revisões completas
no veículo. Trabalha com
carros nacionais, caminhonetes diesel e gasolina, e ,carros importados.
Conta com uma sessão
de peças própria, onde trabalha 1 proﬁssional, dispõe peças de primeira
linha como , Bosch, Cofap,
axios, óleo castrol, e

outros isso para ganhar
em agilidade eﬁciência e
um melhor serviço em seu
veiculo, fornece garantia
de todos os serviços executados.
Chapeação
Trabalha com quatro
proﬁssionais, conta com
mesa alinhadora de chassis; estufa para pintura,
caixa de decantação de
água, e todo o entulho da
chapeação e oﬁcina ﬁca
em lugar coberto e seco,
atende a todas as seguradoras e locadoras de veículos;
Ainda duas pessoas tra-

balham no atendimento e
ﬁnanceiro, em ambiente
novo e reservado, para o
cliente ﬁcar bem a vontade.
Segundo Barp e João, a
inovação na dalcar é uma
meta constante, estar
acompanhando as novas
tecnologias e tendências é
objetivo principal, ainda
para esse ano a dalcar
fechou parceria com a castrol lubriﬁcantes, com
isso vai passar a ser “Cas
Service Castrol”, óleo que
atende a todas as linhas.
Óleo é acondicionado em
lugar adequado e recolhi-

do por empresa certiﬁcada bem como o lixo gerado
pela empresa, Mecânica
Dalcar possui licença
ambiental de funcionamento.
O grande diferencial é
que buscamos o bom atendimento sem esquecer a
qualidade e satisfação do
cliente, o veículo entra e
sai com todos os serviços
necessários realizados,
como possuímos serviço
chapeação, “podemos
dizer que realizamos
todos os serviço em um só
lugar”, destacam os proprietários.

