
Firma STAVOS Chlumec n. Cidl. s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout potravinářské výrobky.

Firma STAVOS C n. C . s.r.o. má dlouhodobou tradici . Byla založena 1. 1. 1995 a
od té doby se pevně umístila na trhu a neustále posiluje svoji pozici. Také se nepřetržitě snažíme obnovovat a
rozšiřovat náš výrobní program a poskytovat Vám tak nejkvalitnější výrobky s nejvyšší užitnou hodnotou.

Naše firma se nachází na strategickém místě, přímo v centru města Chlumec nad Cidlinou. Toto město má
vynikající polohu díky tomu, že leží na důležité spojnici: nalézá se 25 km od Hradce Králové, Pardubic i
Poděbrad a 80 km od Prahy. To také umožňuje firmě realizovat své zakázky po celéČeské republice.
Klademe důraz na komplexního uspokojení potřeb konkrétního zákazníka ve spojení s kvalitou, pružností
dodávek, osobním přístupem a dlouhodobými zkušenostmi. V současné době má zaměstnanců,
kteří jsou ochotni a schopni Vám poskytnout komplexní služby až po poradenství. Doručení na místo je pro nás
samozřejmostí. Dokážeme tedy uspokojit i ty nejnáročnější klienty.
Cenové kalkulace zpracovává denně naše kalkulační oddělení. Protože v tomto oboru je každá zakázka jiná, ceny
se vypočítávají dle konkrétního zadání zákazníka. tálým zákazníkům nebo při odběru většího množství
poskytujeme slevy.

hlumec idl v oblasti stavebnictví

Od 1.1.2006 převzala firma

dvize plasty 12

S

STAVOS C n. C . s.r.o.hlumec idl divizi lisování plastů od firmy Stavoslužba s. r. o.
včetně všech závazků z toho plynoucích. Nyní má firma k dispozici 6 vstřikolisů řad CS 88 - 371 na kterých
provádí lisování a navázala na tradici lisování plastů firmy Stavoslužba s. r. o. , která se této činnosti věnovala již
od roku 1993.

STAVOS Chlumec n. Cidl. s.r.o. provozuje výrobu plastových výrobků na vstřikovacích lisech6ti . Je
zajištěn 3 směnný provz a jsme schopni pružně reagovat na potřeby zákazníka s dodávkami do několika
dnů. Primární důraz je kladen na kvalitu výlisků, termíny dodávek a spokojenost zákazníka.

Výrobu zajišťujeme z materiálů PP, PE, Teflon.

Máme dlouholetou zkušenost s konstrukcí forem dle zakázkových požadavků. Konstrukci a servis forem
zajišťujeme v kooperaci s našimi dlouholetými dodavateli, jež patří mezi špičky v oboru.

Rádi Vám spočítáme kalkulaci na Vámi požadované výlisky.
a případně zajistíme kompletní realizaci formy - od návrhu až po

lisování.







výška: 65 mm
šířka: 98 mm
obsah: 250 ml

















Děkujeme, že jste si prohlédli náš katalog. Věříme, že Vás zaujal
a rozhodnete se nás kontaktovat.

Provozovna:
STAVOS Chlumec n. Cidl. s.r.o.
Sovova 153/I
503 51 Chlumec nad Cidlinou


