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Záruka kvality a produkcie 

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je firmou, ktorá sa �pecializuje na predaj pru�ín. 

Ponúkame promptné doručenie v nasledujúci deň z Dánskeho najväč�ieho skladu pru�ín. 

Tie� sme schopní ponúknuť �peciálne pru�iny na �pecifické účely. Spoločnosť Sodemann 

Industrifjedre A/S dodáva len pru�iny vyrobené pomocou procesov s najvy��ou kvalitou. 

Továrne, s ktorými spolupracujeme majú v�etky výrobné a testovacie kapacity, ktoré 

spĺňajú súčasné prísne po�iadavky na kvalitu. Pou�íva sa len taký drôt, ktorý má certifikát 

najlep�ej kvality. Technická kvalita je zaručená zhodou s týmito po�iadavkami. 

Ná� katalóg obsahuje informácie týkajúce sa noriem DIN, členov Werkstoff, noriem EN, 
atď. pre rôzne produktové skupiny. Obvykle nie sú potrebné zvlá�ť �pecifikácie pri 

individuálnom doručení �tandardných pru�ín. Ak pri objednávaní �peciálnych pru�ín 

po�adujete prehľady meraní alebo kópiu certifikátu drôtu od dodávateľa drôtu, mô�eme ich 

doručiť spolu s objednávkou. Pri objednávaní �pecifikujte, aké informácie po�adujete. 

Ka�dá polo�ka sortimentu, ktorú dodáva spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S má 

svoje vlastné číslo polo�ky a v�etky údaje sú zaznamenané v počítačovom systéme. 

V�etky návrhy, obrázky a údaje sú chránené pomocou kompletného zálohovania, 

interného aj externého. 

Ostatné po�iadavky na kvalitu z na�ej strany, ako je promptné doručenie, spoľahlivosť 

doručenia, doručenie v dohodnutom čase, ceny a slu�by, atď. spĺňame pomocou 

aktuálnych znalostí a technológie v oblasti objednávania a skladového mana�mentu, 

financií a administratívy, atď. Okrem toho ná� vynikajúci personál s dobrým postavením 

medzi priemyselnými expertmi, si udr�iava osobný zmysel pre zodpovednosť vo v�etkých 

oblastiach svojej práce. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S chce v�dy byť najlep�ím 

a preferovaným dodávateľom �tandardných pru�ín. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre 

A/S preto vykonáva neustále vylep�enia, aby sa zabezpečilo, �e si v�dy udr�íme na�e 

interné vysoké po�iadavky. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je pripravená prijať 

akúkoľvek kon�truktívnu kritiku, aby v dialógu so svojimi zákazníkmi v�dy bola schopná 

splniť toľko po�iadaviek od externých zákazníkov, ako len bude mo�né. 
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