TECHNOSKLO Ltd.
se sídlem: Držkov 135, PSČ 468 24, Czech Republic

Co vám zaručuje spolupráce s firmou
T E C H N O S K L O s.r.o. ?
…aneb 4 x 4 stavební kameny spolupráce

Společnost T E C H N O S K L O s.r.o. se profiluje ve čtyřech základních výrobních oblastech:
-

Laboratorní sklo
Technické sklo
Výrobky pro zdravotnictví
Lustrové komponenty

V každé oblasti si dovolujeme vyzdvihnout tyto čtyři základní stavební kameny spolupráce, které tvoří
záruky Vaší dlouhodobé spokojenosti:
1) Aktivní obchodní spolupráce
Díky blízkému propojení obchodního týmu s výrobou má zákazník vždy k dispozici
promptní reakci na poptávku a to nejdéle do tří pracovních dnů. Jedná -li se o náš standardně
vyráběný sortiment, je tak možné velmi rychlé odsouhlasení všech technologických, obchodních a
dodacích podmínek.
Pokud je požadavek zákazníka na nestandardní provedení výrobku, probíhá nejdříve
prověření technologických možností, následně odsouhlasení výkresové dokumentace a dodacích
termínů. Po odsouhlasení dokumentace Vám připravíme speciální cenovou nabídku pro daný případ.
Pro Vaši rychlou orientaci máme vždy připraveny tištěné katalogy, aktuální WWW stránky
s našimi výrobky a ceníky.
2) Prvotřídní kvalita
Firma Technosklo s.r.o. se na trhu dlouhodobě prezentuje svojí vysoce kvalitní produkcí
výrobků. Toto je zajištěno pomocí:
-

Zpracováním kvalitních vstupních surovin
Důsledným zajištěním parametrické přesnosti ve výrobě (až do 0,005 mm tolerance)
Vysokým standardem kvalifikace pracovníků ve výrobě
Kvalitní výstupní kontrolou
Vše je podpořeno certifikací ISO procesů s pravidelnou roční obnovou

Telefon: +420 483 346 411, Fax: +420 483 385 040, e-mail: sales@technosklo.com,
http:/www.technosklo.com
Bankovní spojení: KB Semily IBAN:CZ5201000000000015100581, SWIFT:KOMBCZPPXXX
IČO 46709347, DIČ CZ46709347
firma zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2355, den zápisu 12.5.1992

TECHNOSKLO Ltd.
se sídlem: Držkov 135, PSČ 468 24, Czech Republic

3) Inovace a vývoj
Společnost Technosklo s.r.o. vlastní vývojovou základnu, která zajišťuje:
Výrobu strojů a zařízení zajišťujících splnění parametrické přesnosti při výrobě,
v kombinaci s dostatečnou produktivitou při zpracování
Přípravu podkladů a vzorků pro nestandardní výrobní zakázky
Pravidelné revize všech výrobních zařízení
Flexibilní úpravu výrobních zařízení při změně struktury zakázek

4) Stabilita
Najdete u nás perspektivu dlouhodobé spolupráce, a to nejen díky mnohaleté tradici naší výroby.
Firma bezpečně ustála všechny turbulence na světových trzích v posledních letech a dále pokračuje
ve svém růstu.

Jako určité vodítko pro vaše rozhodování uvádíme tyto informace:
-

Technosklo s.r.o. exportuje výrobky do 80 zemí světa
Vyrábíme přes 2.500 druhů sklářských produktů
Každoročně celková produkce přesahuje 10 mil. kusů výrobků

Všechny uvedené oblasti nejlépe a jednoznačně prověří teprve Vaše osobní
zkušenost. Budeme potěšeni spolupracovat s Vámi na nových projektech.

Ing. Aleš Brůna
Jednatel společnosti

Bc. Miroslav Brůna
Obchodní ředitel

Telefon: +420 483 346 411, Fax: +420 483 385 040, e-mail: sales@technosklo.com,
http:/www.technosklo.com
Bankovní spojení: KB Semily IBAN:CZ5201000000000015100581, SWIFT:KOMBCZPPXXX
IČO 46709347, DIČ CZ46709347
firma zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2355, den zápisu 12.5.1992

