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OFERTA HANDLOWO-USŁUGOWA

Mam przyjemność przedstawić Państwu aktualną ofertę naszej firmy, która mam
nadzieję zachęci Państwa do współpracy z nami.
W ofercie naszej firmy znajdują się WYROBY HUTNICZE, takie jak:
• PRĘTY WALCOWANE
walcówka)

(żebrowane,

kwadratowe,

okrągłe,

ciągnione

oraz

• KSZTAŁTOWNIKI (profile zamknięte i otwarte, płaskowniki, kątowniki hutnicze,
kątowniki zimnogięte, teowniki, ceowniki zwykłe, zimnogięte oraz bramowe,
dwuteowniki zwykłe oraz szerokostopowe)
• RURY STALOWE (czarne: ze szwem oraz bez szwu, ocynkowane)
• BLACHY (czarne: zimno- oraz gorąco-walcowane, ocynkowane, trapezowe)
Posiadamy także ASORTYMENT SPAWALNICZY oraz AKCESORIA DO BRAM I
OGRODZIEŃ, m.in.:
• DRUT I ELEKTRODY SPAWALNICZE
• TARCZE DO CIĘCIA METALU
• WÓZKI I ROLKI DO BRAM (prowadzące, najazdowe, jezdne)
• ZAWIASY TOCZONE ORAZ REGULOWANE
• SZEROKI WYBÓR ELEMENTÓW KUTYCH dostępny jest na naszej stronie
internetowej: www.rostal.com.pl
Świadczymy
USŁUGI
TRANSPORTOWE
samowyładowczymi o ładowności od 2 T do 10 T.

samochodami

skrzyniowymi

oraz

Dysponujemy samochodami:
MAN – ładowność do 10 T, wymiary przestrzeni ładunkowej: 6,2m x 2,35m,
samowyładowczy/skrzyniowy;
IVECO Eurocargo 75E - ładowność do 3 T, skrzyniowy;
STAR 200 – ładowność do 6 T, samowyładowczy;
Multicar – ładowność do 2 T, samowyładowczy.

Transportujemy m.in.:
• Kruszywa budowlano-drogowe: piasek, żwir, kliniec, tłuczeń, kamień łamany,
kruszywa żużlowe oraz wiele innych surowców
• Odpady: ziemia, gruz, kamień oraz wiele innych
• Materiały budowlane: kostka brukowa, pustaki, cegły, itp.
• Wyroby hutnicze - długości do 12 m.
Jedną z naszych działalności są również ROBOTY ZIEMNE. Dysponujemy koparkoładowarką JCB 3CX o napędzie 4x4, głębokości kopania do 6m, z łyżkami o szerokości:
30cm, 60cm, 90cm oraz skarpówka.
Świadczymy usługi koparko-ładowarką z zakresu:
•
•
•
•
•

wykopy pod: piwnice, fundamenty, szamba, instalacje, i inne;
kształtowanie i niewelacja terenu;
przygotowanie dróg i placów pod położenie kostki brukowej;
zasypywanie fundamentów;
inne, pod indywidualne potrzeby klienta;

ZADZWOŃ I SPRAWDŹ NASZE CENY !!!
Zapraszam do współpracy i składania zapytań ofertowych !
Michał Klimuntowski
specjalista ds. sprzedaży i marketingu
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