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Teljeskörű rendszermegoldások
Rugalmas és hatékony megoldásokkal rendet és rendszert hozunk az épít-
kezésre. A szereléstechnikában levesszük a gondot az Ön válláról.

Dübeltechnika
Szakértelmünk mellett helyszíni kihúzás próbát, 
képzéseket nyújtunk a rögzítéstechnika terén, gya-
korlatban is bemutatjuk kiváló minőségű termékein-
ket.

Logisztikai szolgáltatások- építőipari 
konténer
Az építési helyszínre kihelyezzük saját konténerün-
ket, ezzel biztosítva a folyamatos és azonnali 
anyagellátást. Szállítási ütemezéssel, pénzügyi 
szolgáltatásokkal segítjük az építkezést.

Helyszíni szaktanácsadás
Szaktanácsadó kollégánk az építkezés helyszínén segít biztosítani a 
folyamatos munkavégzéshez szükséges hátteret.

Tervezési tanácsadás
Mérnökeink és méretező szoftverünk segítségével 
biztonságos megoldásokat kínálunk a felmerülő 
rögzítéstechnikai problémákra. 
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REFERENCIÁINKBÓL

Kossuth tér, Budapest
(vízzel oltó rendszerek)

Haribo gyár, Nemesvámos
(komplett gépészet)

Nagyerdei Stadion, Debrecen
(rögzítéstechnika)

Audi logisztikai park, Győr
(komplett gépészet)

Új Ferencváros stadion, Budapest
(komplett gépészet, építőipari konténer)

PTE 400 ágyas Klinika, Pécs
(komplett gépészet, vízzel oltó rendszerek)

További referenciák: www.wuerth.hu/ebook/varifix



Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2014/01

A kiadványban megjelent termékek a termék-
fejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció 
jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a 
megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Jogi út kizárva.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 6. 
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/777-277

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

WÜRTH PROJEKTMENEDZSMENT
SZOLGÁLTATÁSOK

ÉPÍTKEZÉS? 
OTT VAGYUNK.
Az építőipar nagy projektjei számára időt és költségeket takarít meg a Würth konténere. A munka nem állhat meg; a beszerzés nem jelent többet, 
mint néhány perces sétát az építési területen és rendelkezésre állnak a szükséges Würth termékek.

facebook.com/wuerth.hungary


