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Postęp nie może pogarszać jakości życia i pragnienia stworzenia 
przyjaznego otoczenie, które odzwierciedla ich wartości. Człowiek w 
centrum uwagi, to jest jeden z kluczy do naszego sukcesu. Ponieważ 
to od ludzi zaczyna się innowacja .

W momencie kiedy przekształcamy pomysły na projekt , myślimy 
o nich. Zrównoważony rozwój jest atutem, który generuje wartość 
wewnętrzną, tą wartością chcemy podzielić się z tobą.

Oprócz technologii 
ludzie
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Jeden partner,
wiele horyzontów
Gdziekolwiek chcesz budować twój biznes, my bedziemy tam. 
Dzięki wielu współpracom biznesowym, rozszerzyliśmy ofertę 
naszych produktów, oferujemy instalacje zasysania proszkowego 
jak i instalacje odzysku energetycznego. Zgodne z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, instalacje mogą być dostosowane do waszych 
potrzeb o bardzo szerokim spektrum. Dzięki specjalistycznej wiedzy, 
wysoko wykwalifikowanych sprzedawców, staliśmy się kompetentni 
i bezkonkurencyjni . To duży sukces, ale również punkt wyjścia by 
dojść jeszcze dalej.

Produkty

Produkty:
Systemy przemysłowe aspiracji i odpylanie
Filtry
Wentylacje przemysłowe
Lakiernie
Izolacja akustyczna
Odzysk energii
Kotły
Cyklony
Ekstrakcja
Suszenie
Młynki
Oczyszczanie spalin
Instalacje używane
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Serwis
posprzedażowy

Serwis
programowany

Obsługa
klienta
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Usługi

Obecność globalny
obsługa indywidualna
Jesteśmy do Twojej dyspozycji  dzien po dniu w celu  stworzenia 
współpracy opartej na uczciwości i przejrzystości: tylko dzięki 
temu nasza współpraca może być długoterminowa .Projektując 
instalacje “pod klucz” bierzemy na siebie odpowiedzialność za 
wszystkie etapy, od weryfikacji wykonalności aż do serwisu po 
sprzedażowego, ponieważ nasza oferta musi być dopasowana 
do wymagań klienta. W świecie, który zmienia się nieustannie, 
obsługa klienta musi być elastyczna . Usprawnienie działalności i 
obniżenie kosztów zarządzania to nasz główny cel . Jak to robimy? 
Monitorując wydajność systemów operacyjnych za pośrednictwem 
programowanych konserwacji.

- Projektowanie
- Produkcja
- Instalacja 
- Serwis posprzedażowy 
- Obsługa klienta 
- Planowana konserwacja
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ROZWOJ

REALIZACJA

MONTAZ
SERWIS

DORADZTWO

PROJEKTOWANIE
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Dzialania i Metody

Otwarty umysł i 
konkurencyjności: 
innowacyjne rozwiązania 
outsourcingu w celu 
usprawnienia i poprawy 
procesów.

Wszystko zaczyna się od zamiłowania do jakości i innowacji. To 
czynniki, dzięki którym zaistnieliśmy na ryku  i dzieki ktorym ciągle 
się rozwijamy. Poprzez współprace z wieloma dostawcami jesteśmy 
w stanie  projektować korzystając z zaawansowanych rozwiązań co 
uproszcza i poprawia wasza prace. Produkujemy niestandardowe 
instalacje przemysłowe, powiększając wachlarz produktów w bardzo 
szerokim zakresie. Posiadamy certyfikaty jakosciowe i przestrzegamy 
ustaw odnośnie  ochrony środowiska.

Zobowiazujemy sie do projektowania technologii i usług, które 
sprawiają, zrównoważony rozwoj naszej działalności, waloryzujac 
wasze projekty  i poprawiajac jakości życia. Wiemy, że nasz sukces 
zaczyna się od waszej satysfakcji.
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Obsługujemy

- przemysł drzewny
- odzysk  energetyczny
- przemysł mechaniczny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny 
- przemysł spożywczy
- tworzywa sztuczne i podobne 

Cofim na świecie
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