a teljes megoldás ...
Engedje meg, hogy az alábbiakban néhány sorban bemutassuk cégünk, a Glashütter Lakatos- és Szerelőipari
Kft. meglévő, és új szolgáltatásait.
Cégünk 1988 óta működik a lakatosipar területén szakipari munkát végezve az acélszerkezetek, technológiai
berendezések gyártásán, szerelésén keresztül az élelmiszeripari berendezések, termelő üzemek gyártósorainak
karbantartásáig. Sok éves tapasztalattal rendelkezünk az ömlesztett anyagszállító berendezések gyártásában és
az ehhez kapcsolódó komplett rendszer tervezésében, kiépítésében, karbantartásában.
Cégünk sokrétű tevékenységéből adódóan teljes körű szolgáltatást biztosít ügyfelei részére. Munkatársaink
helyszíni felmérése alapján különböző megoldási javaslatokat készítünk, mely lehetőséget biztosít ügyfeleinknek
a legoptimálisabb, személyre szabott elképzelés választására. Megrendelőinkkel már a tervezés folyamatától
együttműködve, az egyedi igényekhez igazodva, hosszú évek tapasztalatára épülő szakmai tudás birtokában
tervezzük, gyártjuk, és tartjuk karban saját készítésű komplett rendszereinket.
Alábbiakban ismerje meg felsorolás szinten főbb termékeinket, szolgáltatásainkat:
Állvány és tartószerkezet szerelése
• Könnyű acélszerkezetek
• Pódiumok, függőfolyosók
• Gép állványzatok
Technológiai gépgyártás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szállítócsigák
Szállítószalagok
Görgős asztalok, szállítópályák
Keverőcsigák
BIG-BAG zsáktöltők
Serleges elevátorok
Láncos szállítók
Porleválasztó szűrők, rendszerek
Lemezcsövek és csőidomok precíziós gyártása
Tolózárak
Cellás adagolók
Légtechnikai elemek gyártása és szerelése
Silótartályok

Élelmiszeripari-, gyártó üzemek átfogó karbantartása
• Átalánydíjas megelőző karbantartás
• Eseti szerelés, karbantartás
Bérmunka
• CNC Plazma vágás alumínium, szénacél, saválló lemezek vágása 1500x3000 táblaméretig
20 mm vastagságig
• Alumínium, saválló, szénacél öntvény anyagok hegesztése AWI, MÍG/MAG eljárásokkal.
• Lemezdarabolás 16mm vastagságig 3000mm hosszban;
• Lemezhajlítás 6mm vastagságig 3000mm hosszban.
• Lemez hengerítés 5 mm vastagságig 2000 mm-es hosszban
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• A fenti bérmunkák esetén igény szerint komplett szolgáltatás is rendelhető: a szükséges
alapanyagot kedvező beszerzési forrásaink alapján raktárunkból biztosítjuk, a megrendelt
mennyiséget legyártjuk, leszállítjuk, és szükség esetén beépítjük, vagy a további
feldolgozásban aktívan részt veszünk.
A berendezések tervezése saját műszaki irodánkban korszerű CAD rendszerek -SolidWorks, AutoCADsegítségével történik.
Szolgáltatásainkat elsősorban egyedi megrendelések esetén fővállalkozóként, közvetlenül a megrendelők felé
biztosítjuk, illetve nagyvállalati ügyfelek esetén azok meglévő kapcsolatainak alvállalkozóiként is végezzük
tevékenységünket hosszú évek tapasztalatait és sikeres partneri együttműködéseit magunk mögött tudva.
A termékstruktúránkat és szolgáltatásainkat alapul véve az alábbi ügyfeleknek kínáljuk lakatosipari
szolgáltatásainkat:
•
•
•
•
•
•

Gabona- és élelmiszeripari termékek tárolásával, feldolgozásával, gyártásával foglalkozó
cégeknek;(Kenyérgyárak, tésztagyárak, cukorgyárak, közraktárak, malmok, péküzemek)
Takarmányozással foglalkozó mezőgazdasági vállalkozásoknak;(Sertés-, marha, baromfitelepek,
takarmánykeverő üzemek, …)
Ömlesztett anyag feldolgozásával, tárolásával foglalkozó cégeknek;(Cementgyárak, festékgyárak,
bányaüzemek, …)
Építőipari cégeknek, logisztikai központoknak.(acélszerkezetek, pódiumok, függőfolyosók, magas
raktárak gyártásával)
Nyomdai és nyomdatechnikai vállalkozásoknak(hulladék elszállítás, elszívás; szállítószalagok)
Gyártó és termelő vállalatoknak (gyártósorok, szállítószalagok, görgős szállítópályák, porelszívó
rendszerek, gépkocsi töltők gyártásával)

További információkat az alább elérhetőségeken kaphat:
•
•
•
•
•
•

Telephely:
Telefon:
Fax:
Mobil:
Weboldal:
E-mail:

2457 Adony Dózsa György út. 60.
+36 (25) 231 944
+36 (25) 231 944
+36 (30) 946 2981
www.glashutter.hu
glashutter@glashutter.hu

Reméljük hamarosan partnereink között köszönthetjük!
Maradok tisztelettel
Glashütter András

