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Speciální nabídka ložisek SNH

NABÍDKA LOŽISEK SNH:
V návaznosti na hospodářskou situaci a vzhledem k tomu, že se stále častěji
setkáváme s nespokojeností klientů se špatnou kvalitou a servisem některých
značek valivých ložisek ve střední a nižší kvalitativní úrovni, si Vám dovolujeme
představit novou cenovou strategii firmy SNH-Europe GmbH pro český trh.

 Speciální slevy pro nákup zboží na sklad, s možností odkladu
splatnosti o 3 měsíce
 Logistické zajištění odpovídající moderním požadavkům:



dostupnost ze skladu Troma ve Žďáře nad Sázavou do druhého dne
dostupnost ze skladu SNH v Hamburku do týdne

NADSTANDARDNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY:
 V případě nutnosti prověření okamžité skladové dostupnosti můžete
na stránkách našeho internetového obchodu www.eshop-loziska-troma.cz
sami zjistit aktuální stav zásoby na našem skladě ve Žďáře nad Sázavou i
Vaši cenu!



možnost vyhledávání podle Označení ložiska
možnost zjištění speciální ceny pro partnery i doporučené koncové ceny

 Partneři naší firmy mají přiděleno přístupové jméno a heslo, po jehož zadání
do systému mají přístup ke svým distributorským cenám dle úrovně svého
přístupu.
 Na internetovém portálu www.snh-europe.com je k dispozici přístup do
on-line skladu i elektronický technický katalog s kompletními technickými
parametry a možnostmi pokročilého vyhledávání (v anglické a německé
jazykové verzi).
 Pro prohledávání on-line skladu klikněte na menu Stock search / Bestände:



Username: snheurope
Password: 96112b
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HLAVNÍ VÝHODY:
 německo-čínská organizační struktura
 evropské zajištění kvality na úrovni předních světových výrobců
 mimořádná skladová připravenost SNH-Europe GmbH a Troma spol. s r. o.
 100% obchodně-technická podpora dle evropských zvyklostí
 zkušenosti s dodáváním ložisek do evropských projektů prvovýroby
PROFIL SPOLEČNOSTI:
 založení r. 1979, čínské ústředí ve Volkswagen Industrial Parku v Šanghaji
 evropská centrála SNH-Europe GmbH v německém Hamburku od r. 2003
 historicky první vývozce ložisek z Číny
 výrobní síť evropského typu, výroba na evropských linkách
OBCHODNÍ STRATEGIE:
 nesoupeřit s ostatními čínskými značkami nebo s jinými výrobci, kteří
neposkytují moderní obchodně-technické zajištění obvyklé v Evropě
 investovat do špičkových výrobních a vývojových kapacit
přímo v Číně, což zaručuje nízké výrobní náklady
 investovat do kvalitní oceli
 konkurovat kvalitními výrobky tradičním světovým
výrobcům ložisek i na západních trzích
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SNH-Europe GmbH, Hamburk
 mimořádně velké skladové zásoby v Evropě, včetně velkých ložisek

 ložiska balená po jednotlivých kusech v krabičkách s čárovým kódem

 skladem ve středu České Republiky ve Žďáře nad Sázavou
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Výběr z referencí SNH
Automobilový průmysl
Bosch (Německo, Brazílie)
Corteco (Itálie)
Ferdinand Bilstein (Německo)
Knott Bremsentechnik (Německo)
Mann-Hummel (Německo)

Ruční nářadí - domácí i profesionální
Black & Decker (Čína)
Bosch (Německo, Brazílie)
Boulder Electric Motor (USA)
Johnson Electric (Hong Kong)
Skil (USA)

Čerpadla
Mann-Hummel (Německo)

Stavební technika
IRBAL (Portugalsko)
Lorev (Itálie)
Simoes & Rodrigues (Port.)

Domácí elektrospotřebiče
Bosch (Německo, Brazílie)
Johnson Electric (Hong Kong)
Dopravníkové systémy
Precismeca - Montan (Německo)
Rulmeca (Itálie)
Elektromotory
AMETEK (USA-Čína)
ATMA (Německo)
Bonfiglioli (Itálie)
Bosch (Německo, Brazílie)
DekaTec (Německo)
Dematek (Německo)
Elektromotoren Grünhain (Německo)
Johnson Electric (Hong Kong)
Rademacher (Německo)
Servo Magnetics (USA)
Sigl (Německo)
Spat Hartha (Německo)
Spezialantriebstechnik (Německo)
Uhing KG (Německo)
Ziehl-Abegg (Německo)
Elektrotechnický průmysl
Bosch (Německo, Brazílie)
Bourns Sensor & Control (USA)
Designertronics (USA)
Deuta-Werke (Německo, Čína)
Fletcher Electronics (USA)
General Electric (USA)
Hitachi (Čína)
Filtrační systémy
Mann-Hummel (Německo)
Generátory
Delco-Remy (USA)

Tiskárny k PC
Lexmark (USA)
Velkoprodejci ložisek
Acorn Industrial Services (Velká Británie)
Adix-Trade (Maďarsko)
Altmann (Německo)
Apeltrath & Rundt (Německo)
Cantoni Piergiorgio (Itálie)
EURO-ROL (Portugalsko)
Haberkorn Ulmer (Rakousko)
Julsa (Španělsko)
Just (Německo)
Leise (Německo)
Ludwig Meister (Německo)
Manfred Mangold (Německo)
Minösegi Csapagy (Maďarsko)
Parandiet (Španělsko)
STAMAG (Německo)
Tekniikka Center Turku (Finsko)
Teknikprodukter (Švédsko)
Troma (Česká republika)
Ventilátory
Bosch (Německo, Brazílie)
Ziehl-Abegg (Německo)
Vysavače
Hoover (USA)
Zahradní technika
Bosch (Německo, Brazílie)
Zemědělské stroje
Dondi (Itálie)
FAER (Itálie)
Nardi Macchine Agricole (Itálie)
Sicma (Itálie)

Jemná mechanika
AnderMath (Německo)
Převodovky
AKB Antriebstechnik (Německo)
Bonfiglioli (Itálie)
DekaTec (Německo)
FAER (Itálie)
Neue ZWL Zahnradwerk (Německo)
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 Společnost SNH je držitelem veškerých potřebných certifikátů kvality
na evropské úrovni, které jsou běžné u renomovaných výrobců.
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 Společnost SNH je držitelem veškerých potřebných certifikátů kvality
na evropské úrovni, které jsou běžné u renomovaných výrobců.
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Speciální nabídka ložisek SNH

 exkluzivní dovozce produktů SNH-Europe GmbH do České republiky
 specialisté na import ložisek od r. 1991
 ložiska ve všech kvalitativních a cenových úrovních

TROMA spol. s r. o.
U pily 238
591 02 Žďár nad Sázavou
IČO: 15544061
DIČ: CZ15544061
Telefon: +420 566 654 511
Fax: +420 566 654 510
Web: www.troma.cz
E-mail: office@troma.cz

KONTAKTY:
Vedení společnosti:
Josef Trojan
+420 604 247 334
Obchodní ředitelka:
Alena Bruchanová
+420 737 129 626
Ekonomický úsek:
Lenka Musilová
+420 566 654 517
Obchodně-technické oddělení:
Kamil Pavlík
+420 603 515 829
Andrea Havlíčková
+420 566 654 513
Jakub Tvrdý
+420 604 875 760
Jan Křepela
+420 603 174 435
Karel Petroš
+420 604 234 345
Tomáš Synek
+420 604 422 298
Troma je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.

www.troma.cz

josef.trojan@troma.cz
alena.bruchanova@troma.cz
lenka.musilova@troma.cz
kamil.pavlik@troma.cz
andrea.havlickova@troma.cz
jakub.tvrdy@troma.cz
jan.krepela@troma.cz
karel.petros@troma.cz
tomas.synek@troma.cz

