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List refereluyj1lY 

W bic7.ącym ruku nawiązalismy wspótprac~ /. PrL.edsiębior:::;t\'\L:Tń UShlg lnżynierskich .,RlALEX'· z 

Kluczborka spccja!izującyn1:;lę \V pn .. tid:towaniu, du~ta\\'ie i serwi5.k urządzeń dżwigflicc1\v)t;h, 

Przeprowadzaliśmy bard;n nerolq akcję okrtową na d(l~:.awę kilku 'Suv,·nic w nic"ti:1IlJardo\', .. ych 

wykonaniach. 

Lakupiliśm)' jt:dną sl!wni i.: y ;;:terow.:mą falami radiowymi i przystosowaną do pracy Vv ~ystenllC 

półauh.imatyczl1)m o udŹVvigll O....: 1 ' l t prodLlki.;ji niemieckiej tirmy ABl'S. 

Zakres prac obcjmlJ\Hti dosta'\vę •• pod k I w.: L" , 

Przygotowanie dokumentacji techllic:7.nej, ulgodnienia I. LJDT, dostawa. mon tai ... rozrlłi.:h i odblÓI d()zorow> 

odbyty Slę planowo, '-"')J4tko\Ą,o "pra\o\'l11i': i btl.koli:;;yjnie. 

Suwnica do dnia dLi':oiej szo;g:.l rracuj~ bC/.i.lwmyjnit. 

Wysokie kwalitikacje kierownict\va Firmy oraz fachowość i rzelclnnśc pudległego persundu. 

otwartość 11<l indywidualne fl.J:t\\'iązanid. gotowo~ć do współpracy , dyspoz)'cyjnuś'~' i bl'<ik jH";chkLlll~jck 

konOiktów' prr:. ,:zyniły SIę do zapewn ienia wysokiego ~tandaf(lu s\Ylad<'::l".onych u~'ug i w 1';:"" ~pcłni!y 

nasze o(,;/eki"vt\nlu. 

Dzięki b,udzo d<"'hrze \Ikladajiti.:cj :'Ię \\,,,półpracy z projektantami z H...ll\ł.LX dopraCO\\'d.it:'ifl) Sll.; kilLI 

cieka \\"ych r.:.ltwlązań l;J.d;ay~(,.·)'c h ubt:c" ie. na realiza<.:j'.:. 

;:aJmYol~nic z r~<lk:ac:1 z'ldul1la imvesty"yjnego , możliwość nieodplatnego korZ~'!:ólalli,! l \"Iszdkich 

porad w zakresio; proj.;k;o\\Jnia i eLphiatacji urz'ldze!) dźwignicowych p()/,wal<tją nam p\Ik~,~ić firmę 

"RIALE.'\.·' jat,,' l)drnwiedn~dnl;g(J i profesjonall\(:g,,) wykonav,·cl,? 
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