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TYTUŁ: SERWIS NAPRAWY PRZEWODÓW ZAKUWANIE WĘŻY BIAŁYSTOK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: ELTRAS (.: eltras :.)
  Adres: Logarytmiczna 7
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 508170179
                

OPIS:

Usługi zakuwania węży świadczone przez firmę ELTRAS wyróżnia na rynku profesjonalna obsługa Klienta, elastyczne podejście do
wykonywanych zleceń polegających na zakuwaniu węży, naprawie węży hydraulicznych, świadczeniu usług serwisowych oraz
wykorzystanie najwyższej jakości urządzeń do zakuwania przewodów hydraulicznych. Wykorzystanie zakuwarek renomowanego
producenta gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania przewodów hydraulicznych poddanych
przeróbkom lub oddanych do naprawy. Firma ELTRAS wykorzystuje do zakuwania węzy hydraulicznych zakuwarki posiadające
możliwość zakuwania przewodów o zróżnicowanym przekroju, umożliwiających zakuwanie przewodów hydrauliki siłowej zarówno do
myjek ciśnieniowych, klimatyzacji, jak również przewodów hydraulicznych w maszynach drogowych, budowlanych czy specjalistycznych
pojazdach transportowych. Firma ELTRAS wykonując usługi zakuwania węzy oferuje dodatkowo szeroki asortyment elementów
złącznych hydrauliki siłowej oraz końcówek do przewodów dostępnych na miejscu, co znacznie skraca czas oczekiwania na odbiór
dostosowanych lub naprawionych przewodów. Firma ELTRAS wykonuje usługi zakuwania węzy z zachowaniem szczególnej dokładności,
precyzji wykonania usługi oraz dokłada wszelkich starań, aby wykonane przewody spełniały najwyższe normy jakości oraz standardy
bezpieczeństwa. Firma ELTRAS posiada doskonale wyposażone stanowisko do zakuwania przewodów w elementy złączne oraz końcówki
do węży umożliwiające dopasowanie przewodów do potrzeb Klienta oraz przeznaczenia przewodów. W siedzibie firmy przy ul.
Logarytmicznej 7 w Białymstoku firma wykonuje usługi zakuwarkami od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Klienci
firmy ELTRAS mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie naszych specjalistów również poza wyznaczonymi godzinami pracy oraz w dni wolne.
Firma ELTRAS podejmuje się naprawy czy usunięcia usterki w przypadku awarii lub w sytuacjach nietypowych po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu warunków realizacji zlecenia. Profesjonalny serwis przewodów hydraulicznych prowadzony przez firmę
ELTRAS zapewnia Klientom wsparcie na dogodnych warunkach, w rozsądnych cenach, z możliwością negocjowania warunków przy
większych zleceniach oraz w perspektywie dłuższej współpracy. Informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, dostępnych
elementów oraz dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie niezbędnych informacji udostępniliśmy na firmowej stronie internetowej pod
adresem www.eltras.pl
Zgłoszenia awarii, zamawianie serwisu, informacje o dostępnych terminach oraz umawianie terminu wizyty w naszym warsztacie
przyjmujemy również telefonicznie pod numerem 508 170 179.


