Screen-optimized,
W celu uzyskania bliższych informacji na temat bezpieczeństwa
oraz produktów i serwisu ZARGES należy odwiedzić naszą stronę
w internecie.

Bezpieczeństwo oznacza przejęcie
odpowiedzialności za siebie i za innych!

Dalsze informacje na temat usług przedsiębiorstwa ZARGES
w zakresie bezpieczeństwa pracy znajdują się na stronie:

Szczególnie w otoczeniu zawodowym przewidujące działanie, doskonały
materiał i dobre wykształcenie są warunkami bezwypadkowej i bezpiecznej
pracy. W przedsiębiorstwie ZARGES jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności. Z pasją opracowujemy coraz to nowe rozwiązania i doradzamy naszym
klientom w kwestiach bezpieczeństwa. Sprawdźcie nas!

www.drabiny.com.pl

72 dpi only!

NASZĄ KOMPETENCJĄ JEST
PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
ZARGES – PAŃSTWA PARTNER W POSZUKIWANIU
ROZWIĄZAŃ, PRODUKTÓW I SERWISU

Ustalcie po prostu termin z naszymi doradcami:

zarges@ zarges.com.pl lub telefon (32) 266-63-26
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Materiał informacyjny można uzyskać w naszej centrali:
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ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 A
41-200 Sosnowiec
Tel/fax: (32) 266-63-26
Tel/fax: (32) 292-53-70
E-mail: zarges @ zarges.com.pl
www.drabiny.com.pl
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Z PEWNOŚCIĄ
WŁAŚCIWY
PRODUKT

Istotny wpływ na bezpieczeństwo ma właściwy wybór
i należyte zastosowanie odpowiednich produktów.

PRACE NA WYSOKOŚCIACH
500 typów drabin, rusztowań jezdnych i konstrukcji
przystosowanych do potrzeb klienta dla przemysłu,
drobnej wytwórczości i usług.

PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Obszerny asortyment pojemników transportowych, skrzyń,
pudełek, koszy, wózków i indywidualnych konstrukcji specjalnych
z metali lekkich, pomagających przy rozwiązywaniu zadań
transportowych.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
ZARGES jest wiodącym w Europie producentem innowacyjnych
produktów z aluminium. Wytwarzanie naszych produktów
odbywa się zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi,
przy pomocy najnowocześniejszych technologii i z
wykorzystaniem doświadczenia z wielu dziesiątków lat.
Wszystkie produkty ZARGES odpowiadają najnowszym
normom i przepisom bezpieczeństwa.

SEMINARIA, SZKOLENIA
I DNI BEZPIECZEŃSTWA
ZARGES wspiera swoich klientów różnymi przedsięwzięciami przy realizacji
wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa tematów w ich przedsiębiorstwie, np.:
 Wspólne opracowywanie indywidualnych rozwiązań w zakładzie klienta.
 Doradztwo w kwestiach opakowania i transportu towarów niebezpiecznych.
 Seminaria na temat „kwalifikacji do sprawdzania drabin /podestów/rusztowań”.
 Udostępnianie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
 Pomoc przy organizacji Dni Bezpieczeństwa przez udostępnianie
pakietów informacyjnych i delegowanie specjalistów.

BEZPIECZEŃSTWO
Z FIRMY ZARGES
www.drabiny.com.pl

OCHRONA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 Skrzynia aluminiowa K 470 stanowi optymalne rozwiązanie dla bezpiecznego transportu i racjonalnego
składowania, a także doskonale i niezawodnie chroni towar przed wpływami zewnętrznymi –
teraz także ze stopniem ochrony IP 65 i z piankową wyściółką zapewniającą maksymalną ochronę.
 Oprócz produkcji i kontroli opakowań na towary niebezpieczne, serwis ZARGES obejmuje także
doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
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BEZPIECZNIE
NA WYSOKOŚCI
Podesty robocze ZAP wypełniają lukę między
drabiną a rusztowaniem: duża, komfortowa
powierzchnia podestu z regulacją wysokości,
możliwość szybkiego zastosowania i kompaktowe
wymiary do przechowywania, zgodnie z wymogami
dyrektyw WE dotyczących „prac na wysokości”.

PRODUKTY NA MIARĘ
 ZARGES oferuje Państwu produkty w dopasowanych
co do centymetra wysokościach, szerokościach
i długościach, z różnorakim wyposażeniem.

Opr
Oprócz szerokiej palety produktów seryjnych oferujemy również
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb – chętnie doradzimy.
Przekonajcie się sami: konfiguracja online zaprojektowanych na miarę schodów i
pomostów przejściowych na stronie: www.creaxess.pl.
 Nie ma kompromisów w kwestii bezpieczeństwa.
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