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Firma Schnell Pass Sanok

Firma Schnell-Pass powstała w 2008 roku.
Przez lata swojej działalności wypracowaliśmy nowoczesne technologie regeneracji
hamulców hydraulicznych i pneumatycznych. W naszej firmie pracuje jedynie
wyspecjalizowana i rzetelna kadra, która korzystając z najnowszego sprzętu,
osiąga wyniki satysfakcjonujące naszych klientów. Wpływ ma na to fakt, iż jakość
i trwałość naszych wyrobów jest porównywalna z zupełnie nowymi wyrobami.
Cały czas działamy i rozwijamy się z myślą o naszych klientach, dlatego w 2012 roku
wprowadziliśmy do naszej oferty sprzedaż gotowych części oraz skup zużytych.
Wszystko po to, by pojazdy naszych klientów były wyłączone z eksploatacji jak najkrócej.
Co ważne, wszystkie świadczone przez nas usługi objęte są pisemną,
dwudziestoczteromiesięczną gwarancją.Warto by Państwo wiedzieli, że zajmujemy się także
dystrybucją produktów gumowych, stosowanych dla potrzeb motoryzacji, rolnictwa, kolei,
przemysłu czy budownictwa. Wśród oferowanych przez nas produktów i usług mogą Państwo
znaleźć między innymi pasy klinowe i płaskie, uszczelki gumowe, uszczelki do szyb czy też
regeneracja oraz sprzedaż zacisków hamulca do aut osobowych, ciężarowych i motocykli.
<<< OFERTA NA ALLEGRO KLIKNIJ TUTAJ >>>

Przykładowe zdjęcia :

Wśród oferowanych przez naszą firmę produktów znajdują się między innymi:
pasy klinowe, wariatorowe , płaskie itp.
uszczelki gumowe,
uszczelki do drzwi i okien,
artykuły formowe,
kolanka gumowe i złącza,
węże motoryzacyjne,
oringi ,
przelotki,
wiele innych.

Korzystając z naszego kilkuletniego doświadczenia i odpowiedniego zaplecza technicznego,
możemy świadczyć Państwu następujące usługi:
regeneracja oraz sprzedaż zacisków hamulca (osobowe, ciężarowe, motocykle),
regeneracja oraz sprzedaż siłowników hamulca ,
regeneracja oraz sprzedaż zaworów ,
piaskowanie, śrutowanie, szkiełkowanie , sodowanie metali wszelkiego typu,
lakierowanie proszkowe &ndash; paleta kolorów RAL.

Regenerujemy podzespoły hamulcowe firm:
ATE,
GIRLRNG,
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-

KNORR,
LUCAS,
MERITOR,
WABCO,
BREMBO,
GIRLING,
PERROT,
BENDIX,
BOSCH,
i inne.

Naczepy na osiach:
-

SAF,
BPW,
SMB,
Mercedes,
ROR DX,
BPW ECO PLUS,
ELZA D40 MERITOR.

SCHNELL-PASS
Adres :
ul: Gen.Bema 5
38-500 Sanok
Telefon
24h: 785 231 009
24h: 535 610 009
tel/fax: 13 440 85 42
schnell.pass@gmail.com
biuro.schnell.pass@gmail.comhttp://www.schnell-pass.com.pl/

SŁOWA KLUCZOWE :
firma schnell pass lesko, firma schnell pass ustrzyki, firma schnell pass sanok,
pasy klinowe lesko, pasy klinowe ustrzyki, pasy klinowe sanok, pasy płaskie lesko,
pasy wariatorowe lesko, pasy wariatorowe ustrzyki, pasy wariatorowe sanok
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