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Komplexné služby
pod jednou strechou

od TEBAU
Spoločnosť TEBAU, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom
trhu už od roku 1993 a do povedomia svojich zákazníkov sa dostala nie len kvalitným sor timentom,
ale aj bezkonkurenčnými službami. Na rozdiel od
veľkých f iriem, kde proces obstarania debniacich a lešenárskych systémom prebieha zložitejšie, TEBAU bez
problémov vybaví každého zákazníka - r ýchlo, komplexne a za vynikajúce ceny. Čo všetko poskytuje
TEBAU k debneniu a lešeniu?

dňa, pri veľkých projektoch do jedného týždňa. V centrálnych
skladoch sa tovar zhromaždí, naloží a vyexpeduje na akékoľvek
požadované miesto. Vždy sa materiál prepravuje bezpečne a načas.
Čistenie a údržba
Spoločnosť TEBAU čistí použité debnenie a lešenie profesionálne a ekologicky pomocou špecializovanej techniky. V prípade
potreby sa opravia alebo vymenia poškodené súčasti. Pracovná životnosť pravidelne udržiavaného debnenia je výrazne dlhšia, takže sa
šetrí materiál a životné prostredie.

Plánovanie
Plánovanie nasadenia debnenia a lešenia pri veľkých projektoch
nie je jednoduchý proces. TEBAU pomáha svojim zákazníkom plánovacím softvérom H-CAD, ktorého modulárna štruktúra sa prispôsobí
akejkoľvek situácii a podmienkam. Na základe dodaných pôdorysov a
rozmerov fasády sa pomocou programu vyhotovia kladačské plány,
určí sa presné množstvo materiálu a dodá zákazníkovi zoznam
všetkých nevyhnutných komponentov.
Pomoc pri spracovaní projektu stavby
Každý veľký projekt si vyžaduje efektívnu koordináciu všetkých
profesií. Na požiadanie zabezpečí TEBAU pomoc v procese vývoja
projektu, podľa navrhovaných konštrukcií odporučí, akým spôsobom je možné ich zhotoviť a s akým debnením. Následne zhotoví

plány cyklov a poskytne kvalifikovaného a skúseného koordinátora
debnenia. V rámci projektu statiky navrhne nevyhnutný spotrebný
materiál. Na navrhovanie tepelno-izolačných prvkov na prerušenie
tepelných mostov používa firma softvér Isopro Design, ktorý aj poskytuje na požiadanie.
Doprava až na stavbu
Spoločnosť TEBAU zabezpečuje dopravu materiálu na stavbu. Ak ide o menšie stavby a rodinné domy, v priebehu jedného
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Semináre a školenia
TEBAU má záujem na tom, aby sa všetky systémy využívali efektívne a bez chýb. Pre svojich zákazníkov a ich pracovníkov pripravuje
semináre, teoretické a praktické školenia. Sú určené pre projektových manažérov, obchodníkov, majstrov, iný personál a študentov.
Semináre a školenia sa „šijú na mieru“ a prispôsobujú vedomostným a informačným potrebám zúčastnených.
Odporučí realizačnú firmu
Na základe požiadaviek zákazníka a rozsahu stavby odporučí
TEBAU realizačnú firmu, s ktorou spolupracuje a ktorá je vyškolená
na dodávané systémy.
Odborné poradenstvo
Kvalifikovaní pracovníci, obchodní reprezentanti a technici na
všetkých troch prevádzkach firmy – v Bratislave, Sučanoch a Košiciach, každému zákazníkovi poskytnú komplexné poradenstvo bez
ohľadu na to, či ide o veľký projekt alebo rodinný dom. Poradiť,
navrhnúť a poskytnúť všetok potrebný materiál je základom filozofie
firmy TEBAU – všetko pod jednou strechou.
Záručný a pozáručný servis vibračnej techniky
Okrem debniacich a lešenárskych systémov dodáva TEBAU aj
vibračnú a hladiacu techniku na liate betóny. Na všetky zakúpené
stroje poskytuje TEBAU záručný a pozáručný servis. V rámci
záručnej doby zákazník neplatí za prenájom náhradného zariadenia.
Viac na www.tebau.sk.

