Oddziały firmy Multimet Sp. z o.o.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom Klientów, Firma Multimet Sp. z o.o. systematycznie poszerza iloœæ oddzia³ów
na terenie Polski oraz rozwija swoj¹ sieæ dystrybucji w kraju oraz za granic¹. Wraz z iloœci¹ oddzia³ów systematycznie zwiêkszamy kadrê profesjonalnie wyszkolonych handlowców, którzy do pomocy maj¹ grupê specjalistów gotowych wdro¿yæ nowe technologie i materia³y u naszych Klientów.
Poni¿ej przedstawiamy istniej¹c¹ sieæ oddzia³ów. Z przyjemnoœci¹ informujemy, i¿ od 1 kwietnia br. otworzyliœmy
nowy oddzia³ w £omiankach pod Warszaw¹ na ulicy Warszawskiej 10.

Oddzia³ w Gdañsku
Dyrektor: Micha³ Korbicz

Oddzia³ we Wroc³awiu
Dyrektor: El¿bieta M¹czka-Dudek

Oddzia³ w Lublinie
Dyrektor: Grzegorz Zacharewicz

Oddzia³ w Katowicach
Dyrektor: Adam Be³towski

Oddzia³ w Szczecinie
Odpow.: S³awomir Barbaszyñski

Oddzia³ w Poznaniu
Dyrektor: Artur Walecki

Wraz z iloœci¹ oddzia³ów systematycznie rosn¹ przychody ze sprzeda¿y firmy oraz iloœæ osób zatrudnionych w firmie. Celem firmy jest sta³y wzrost sprzeda¿y materia³ów handlowych oraz wprowadzanie nowych technologii do
produkcji drutów produkowanych przez Multimet Sp. z o.o. Pozwoli nam to na zwiêkszenie produkcji i jeszcze szybsze zaspakajanie potrzeb naszych Klientów.
Poni¿ej przedstawiamy dwa wykresy ukazuj¹ce systematyczny wzrost firmy.
OBROTY W LATACH 2001–2006

ZATRUDNIENIE W LATACH 200–2006

Nowości inżynierii spawalniczej
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów cyklicznie poszerzamy gamê asortymentu. Naszym celem jest zaopatrzenie Klienta od
A do Z w materia³y, urz¹dzenia i nowe technologie spawalnicze.
Przedstawiamy przyk³adowe produkty, które s¹ dostêpne w naszej
sieci sprzeda¿y oraz u naszych dystrybutorów.
Nowoœci¹ na rynku jest szeroka
gama maszyn spawalniczych bardzo znanej i cenionej na zachodzie
francuskiej firmy Elektrosta.
Urz¹dzenia produkowane przez
Elektrostê, wyró¿niaj¹ siê na naszym rynku swoj¹ wysok¹ jakoœci¹
oraz niezawodnoœci¹ pracy w ciê¿kich warunkach przemys³owych.
Produkty te œmia³o mo¿na porównaæ do wiod¹cych marek obecnych
na rynku polskim a ceny ich s¹ bardzo konkurencyjne.
Kolej¹ nowoœci¹ w ofercie jest samoœciemniaj¹ca przy³bica spawalnicza pod nasz¹ mark¹ Multi-Glass.
Jest to produkt najwy¿szej jakoœci
znajduj¹cy swoje zastosowanie zarówno w przemyœle jak i aplikacjach
amatorskich. W ofercie znajduje siê
równie¿ pe³na gama czêœci eksploatacyjnych do wy¿ej wymienionej
przy³bicy.
Nie pozostaliœmy obojêtni na potrzeby Klientów oczekuj¹cych wysokiej jakoœci tarcz do ciêcia oraz szlifowania. Stworzyliœmy liniê produktów o nazwie PowerCut znajduj¹cych swoje zastosowanie w ciêciu
oraz szlifowaniu ró¿nych gatunków
stali. W sprzeda¿y posiadamy wszystkie wymiary tego produktu. Tarcze
PowerCut maj¹ bardzo d³ug¹ ¿ywotnoœæ, co przelicza siê na oszczêdnoœci Klienta.

ELEKTROMIG 350CR i 450CRW

G³ówne dane techniczne:
Pr¹d spawania 60%
Pr¹d spawania 100%
Waga
Moc maksymalna
Standard

300A
240A
105kg
14.4 kVA
EN 60974-1/
EN 50199-CE

400A
310A
140 kg
21.4 kVA
EN 60974-1/
EN 50199-CE

ELEKTROMIG 285
G³ówne dane techniczne:
Pr¹d spawania 60%
Pr¹d spawania 100%
Moc maksymalna
Prêdkoæ podawania drutu
Waga
Standard

200A
160A
8.6 kVA
0.5 to 20 m/mn
79 kg
EN 60974-1/EN 50199-CE

PRZY£BICA SAMOCIEMNIAJ¥CA
MULTI-GLASS
Maska pozwala na automatyczn¹ ochronê oczu i g³owy spawacza.
G³ówne cechy to:
zasilanie fotoogniwem, ca³kowite zabezpieczenie UV/IR, ciep³em
oraz odpryskami spawalniczymi, wysokiej wytrzyma³oci materia³
maski, regulacja czu³oci oraz czasu opónienia.

TARCZE POWER CUT
Tarcze PowerCut maj¹ bardzo korzystny stosunek jakoci do ceny.
Oznaczaja siê równie¿ wysok¹ ¿ywotnoci¹ oraz szybkocia ciêcia.
W ofercie posiadamy ciernice do szlifowania oraz ciêcia nastêpuj¹cych materia³ów: metal, stal, stal kwasoodporna, aluminium.

okularki din 3

Obroty w I kwartale 2007 r.
wynios³y 12,5 mln PLN
i wzros³y o 30% w porównaniu
z I kwarta³em 2006 r.
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czytaj o nas na stronie www.multimet.com.pl

