MORE
THAN
TOOLS.
NARZĘDZIA DO OBRÓBKI POWIERZCHNI
W TWOICH ŁAŃCUCHACH PROCESÓW
FREZOWANIE SZLIFOWANIE POLEROWANIE
CIĘCIE PRODUKCJA ADDYTYWNA

NEXT LEVEL SOLUTIONS.

LEADING INNOVATIONS
IN SURFACE FINISHING.

NEXT LEVEL SOLUTIONS.
RENTOWNOŚĆ DZIĘKI INNOWACJOM.
Dzięki nowym rozwiązaniom i indywidualnie dostosowanym narzędziom
przygotujemy Cię na przyszłość.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
I KONSULTACJE.
Jako partner do współpracy dbamy
o sukces rynkowy Twoich produktów
i usług, gwarantując maksymalną
konkurencyjność.

ŁATWE ZAMAWIANIE
I SZYBKA WYSYŁKA.
Intuicyjne zamawianie i komunikacja,
cyfrowo lub osobiście: nasza
niezwykle sprawna koncepcja logistyczna ułatwi Ci
zarządzanie magazynem.

OPTYMALIZACJA CZASU
PRZYGOTOWAWCZEGO.
Wyjątkowa trwałość naszych wysokiej
jakości narzędzi optymalizuje Twoje czasy przygotowawcze i redukuje koszty.

POZNAJ FIRMĘ
LUKAS!

OM

LUKAS-ERZETT.C

NEXT LEVEL TOOLS.

KORZYŚCI, KTÓRE ZAPEWNIĄ CI PRZEWAGĘ –
A NAWET JESZCZE JĄ POWIĘKSZĄ.
INNOWACJE I WIODĄCE TECHNOLOGIE.
Jako lider innowacji i dostawca systemów LUKAS oferuje Ci szczególnie wydajne rozwiązania narzędziowe, aby Twoja codzienna praca była
maksymalnie efektywna.

KOMPETENCJA BRANŻOWA, KTÓRA CI SIĘ OPŁACA.
Sprawdzone miliony razy narzędzia i rozwiązania systemowe firmy
LUKAS stosowane są na całym świecie w ponad 20 branżach i gałęziach przemysłu.
przemysł motoryzacyjny,
technologia transportu
kolejowego
przemysł lotniczy i kosmiczny
 konstrukcje stalowe,
budowa zbiorników
i produkcja aparatur
odlewnie
stocznie i instalacje morskie

budowa maszyn i instalacji
przemysłowych
konstrukcja narzędzi
i wykonywanie form
przemysł chemiczny,
medyczny i spożywczy
technologia ochrony środowiska i produkcja energii
budownictwo i rzemiosło

FREZOWANIE SZLIFOWANIE POLEROWANIE CIĘCIE
WIERCENIE CZYSZCZENIE PRODUKCJA ADDYTYWNA

ASORTYMENT PRODUKTÓW
NA KAŻDĄ POTRZEBĘ.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPECJALNE,
KTÓRE ELIMINUJĄ LUKI W TWOICH PROCESACH.

Nasz asortyment harmonijnie
współdziałających produktów
wspiera Twoje łańcuchy procesów w zakresie obróbki powierzchni.

Nasi specjaliści wspólnie z Tobą opracowują rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, przyczyniając się
w ten sposób do optymalizacji procesów.

ZNAJDŹ
SWOJE
NARZĘDZIE
LUKAS:

NEXT LEVEL COMPANY.

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI,
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ,
NIEZAWODNOŚĆ, ORIENTACJA
NA PRZYSZŁOŚĆ.
LUKAS oznacza postęp, innowacyjne
badania, rozwój i kompetencje w najdrobniejszych szczegółach – a także ludzi
odpowiedzialnych za rozwój produktów.
W ten sposób przyczynia się do długoterminowego sukcesu swoich klientów.
Od ponad 80 lat około 650 pracowników
pracuje nad tym każdego dnia w supernowoczesnych zakładach produkcyjnych
w Niemczech i Czechach oraz w naszych
punktach sprzedaży na całym świecie. Napędza ich dążenie do tego, aby wszystko
robić jeszcze odrobinę lepiej.
Wszechstronne i długoterminowe wsparcie dla naszych klientów oraz kompleksowe, kompetentne i osobiste doradztwo to
korzyści, na których możesz polegać. Dziś
i w przyszłości.

BLISKO CIEBIE. NA CAŁYM ŚWIECIE.

SERWIS I SIEĆ HANDLOWA,
NA KTÓRYCH MOŻESZ POLEGAĆ.

Ę Z NAMI!

SKONTAKTUJ SI

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Str. 1
51766 Engelskirchen, Niemcy
Fon +49 2263 84-0
Faks +49 2263 84-327
(sprzedaż krajowa)
Faks +49 2263 84-300
(sprzedaż zagraniczna)
le@lukas-erzett.de

A899802068004_PL

Nasi doświadczeni i wykwalifikowani technicznie pracownicy biurowi i terenowi odpowiedzą kompetentnie
i szczegółowo na Twoje pytania dotyczące produktów
i usług – a także chętnie przyjadą bezpośrednio do Ciebie.
W sprawie indywidualnych konsultacji i produktów tworzonych na zamówienie nasi technicy i eksperci są zawsze
do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

