Swagelok® Custom Solutions

• Produktové sestavy v kvalitě Swagelok®
• Snížení celkových nákladů a zkrácení termínů subdodávek
• Všechno z jedné ruky: snadnější řízení projektů
• Místní servis a celosvětová dostupnost

Individuální řešení
vašich požadavků
Komponenty Swagelok® jsou známé pro svoji nejvyšší kvalitu. Služba
Custom Solutions vznikla na základě zákaznických požadavků na návrh,
výrobu a dodání individuálních řešení v podobě komplexních produktových sestav fluidních systémů.

Co je Swagelok® Custom Solutions?

Zákaznická služba Swagelok® nabízející řešení, která jsou šitá na míru
vašim potřebám.

Naše služby zahrnují:

• Montáž konstrukčních dílů, sestav a systémů
• Příprava jednotlivých komponentů pro další zpracování
• Testování a kontrola kvality
• Příprava technické dokumentace dle přání zákazníka
• Příprava projektové dokumentace s využitím CAD
• Celosvětová technická podpora, servis a údržba

Výhody Swagelok® Custom Solutions
Vše od jednoho dodavatele
Projekty komplexních systémů vyžadují velké úsilí při plánování, vývoji,
výrobě a koordinaci různých subdodavatelů. Převeďte část vaší odpovědnosti na nás. Od nás dostanete vše z jedné ruky v té nejlepší kvalitě.
Snížení celkových nákladů a zrychlení dodávek
S využitím služby Swagelok® Custom Solutions můžete navýšit výrobní
kapacitu, urychlit termíny dodání technologických celků a snížit celkové
náklady při zachování nejvyšší požadované kvality.
Kompatibilita
Přizpůsobené komponenty i komplexní montážní sestavy navrhujeme
a vyrábíme s ohledem na kompatibilitu celého vašeho systému.
Vysoká bezpečnost
Abychom zajistili maximální bezpečnost dodávaných systémů, zaměřujeme se především na preciznost a kontrolu všech prací prováděných
našim zkušeným týmem. Přesnost, smysl pro detail, testování a kontrola
kvality jsou přirozenou součástí naší práce.
Ověřená kvalita
Systém kvality Swagelok (SQS) a certifikace dle EN ISO 9001: 2008,
jsou známkou kvality naší práce. Věříme tomu, co a jak děláme, a proto
vám nabízíme doživotní záruku Swagelok® na všechny naše mechanické
komponenty.
Globální působnost
Potřebujete-li zajistit dodávky v opakované vysoké kvalitě na více místech, je pro vás Swagelok® tím nejlepším partnerem díky své distribuční
síti čítající více než 220 autorizovaných prodejních a servisních středisek v 70 zemích.
Kontaktujte nás pro více informací.
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