Susipažink su mūsų galimybėmis !
Mes esame viena iš seniausių vėdinimo ir nešvarumų įrenginių pramonės bendrovių, nuo
1971 m. Nuolat veikianti Podkarpackie provincijoje kaip „Instal Rzeszów“, vėliau kaip „Instal
Czudec“ įmonė (nuo 2018 m. Gruodžio 19 d. Įmonė veikia pavadinimu ICF plienas).
Mes specializuojamės vėdinimo sistemų, dulkių ištraukimo sistemų, plieno konstrukcijų ir
kitų plieno gaminių gamybos ir surinkimo srityje, atsižvelgiant į klientų poreikius.
Mūsų patirtis suteikia jums garantiją, kad dirbame saugiai, patikimai ir laikydamiesi
naujausių standartų. Mes turime visus reikiamus leidimus ir leidimus. Mes turime „TUVRheinland“
išduotą gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą ir suvirinimo proceso vertinimo sertifikatą.
Specializacija surinkimo ir gamybos pramonėje bei visapusiškos paslaugos privertė mus
daugelį metų džiaugtis vėdinimo ir dulkių pašalinimo sistemų ekspertų nuomone tarp mūsų
pasiūlymo gavėjų. Šiuo metu bendradarbiaujame su tokiomis šalimis kaip Vokietija, Austrija,
Čekija , ir Ukraina.
Mes nuolat modernizuojame savo mašinų parką, investuojame į gamybos liniją, įdarbiname ir
mokome patyrusius darbuotojus, gauname naujų rekomendacijų ir sertifikatų bei nuolat plečiame
savo pasiūlymą.

Vėdinimo elementų - vamzdžių, jungiamųjų detalių,
grotelių, difuzorių, pagrindų, stogo išmetimo ir
įleidimo angų - gamyba ir surinkimas.

Filtravimo įtaisų - ortakių, jungiamųjų
detalių, amortizatorių, ciklonų,
daugiaciklonų, gaudyklių, kaminų,
difuzorių gamyba ir surinkimas.

Plieninių konstrukcijų gamyba ir
surinkimas.

Dūmtraukiai, latakai, silosai, be slėgio
talpyklos, filtrai ir kiti plieno gaminiai

Dizainas
Pagal patikimus inžinerinius matavimus padarysime jums tinkamą projektą ir
pasirūpinsime jo įgyvendinimu.
Mūsų technologai ir išlaidų įvertintojai dirba prie garsiausių programų pasaulyje, ty
„AutoCAD“ ir „WINBUD Kosztorys“ prof.

Gamyba
Mūsų moderniausia technika ir daugiau nei 80 gamybos darbuotojų, turintys ilgametę
patirtį, garantuoja pristatymų ir užsakymų efektyvumą ir savalaikiškumą.

Surinkimas
Mes teikiame išsamias surinkimo paslaugas, turime 4 surinkimo komandas (virš 20
darbuotojų), turinčią ilgametę patirtį. Mes siūlome pristatyti įrangą, visapusiškai
įgyvendinti pagal projektą, taikomus standartus ir statybos meną.

Žiūrėk mūsųrealizacijos!

Pawel Lis +37060263730 (tik lenkų ir rusų)
Pardavimo direktorius
MB Techto Lietuva
Laisvės pr. 60, Vilnius 6 aukštas
info@trafotech.lt
www.trafotech.lt
+37060089799 raštinė (lietuvių)
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