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služby - schachermayer

... vaše výhoda

Logistika

Otevíráme dveře Schachermayer logistiky. Nahlédněte 

do zákulisí nejmodernějších logistických služeb v Evropě, 

uvidíte velké skladovací kapacity. Budete překvapeni úrovní 

procesů, díky kterým dnes dodáváme zboží ze skladu 

v Linci do 24 hodin.

Svět Schachermayer na jedno kliknutí

SCH DVD katalog obsáhl opravdu hodně - a to kompletní 

sortiment 17 katalogů včetně integrovaného nákupního 

koše. 

SCH-webshop

Schachermayer objednávkový a informační systém.

Při on-line objednávání se snadno ovládá, má jednoduchou 

navigaci a nabízí zákazníkům další potřebné detaily. 

Více podrobností najdete na www.schachermayer.cz

pozvánkaveletrhy a prezentace 

pro profesionály

Předběžné potvrzení účasti na prezentaci

 Ano, mám zájem 

 18. října    hodin

 19. října    hodin

 20. října    hodin

 21. října    hodin

jméno:

fi rma:

adresa:

Více informací žádejte u svého obchodního zástupce 

společnosti Schachermayer nebo mailem na adrese

info@schachermayer.cz

Schachermayer pro Vás připravil to nejlepší z oboru 

na veletrhu WOOD-TEC 2011 - nejprestižnějším 

veletrhu v oblasti zpracování dřeva v novém 

prostoru Evropské unie, který se opět letos koná na 

brněnském výstavišti. 

wood-tec 2011

18.-21. října 2011

pavilon F, stánek 61

Mezinárodní veletrh strojů, 

nástrojů, zařízení a materiálů 

pro dřevozpracující průmysl 



Efektivní výrobní výkony

 Předvedeme dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje 

předních evropských značek ...

 GRIGGIO formátovací pila UNICA 350 Evo - nová 

vývojová řada

 Profesionální olepovačka hran HEBROCK

Nový komfort a kvalita bydlení 

 NINKA - tajemství rohových řešení - originální i praktické

 VAUTH-SAGEL má nestárnoucí kuchyňský systém 

 Drátěný program PEKA - nepřekonatelná klasika 

 Třídící systémy WESCO umožní složit nepřeberné 

množství kombinací vestavných odpadkových košů.

 Kování pro posuvné dveře a stěny HAWA a EKU 

znamená technicky dokonalé souznění funkčnosti 

a elegance.

 Vestavné kuchyňské přístroje RITTER nevšední inovace 

pro všední den

 BEKO to je kvalitní volba účinných a produktivních 

spotřebičů.

Stavební trendy kolem nás

 Atraktivní dveřní kování s rychločtyřhranemplus HOPPE

 ILLBRUCK vytvořit jedinečný projekt s jedinečnými 

produkty je snadné

 SIMONSWERK vždy přináší inovativní řešení dveřních 

závěsů pro specifi cké oblasti použití

 KABA kompetentní řešení v oblasti mechanických 

a mechatronických uzamykacích systémů 

 Osvědčená spojovací technika SPAX a HECO včetně 

produktů PITZL v praktické ukázce

 STALOC - čistí, lepí, těsní, maže - odborná předváděcí 

akce

vše připraveno na nové trendy 

to co děláme, děláme proto, abyste byli spokojeni!


