
MOBILNY SERWIS
PRZEMYSŁOWY

Czy warto systematycznie przeprowadzać 
konserwację urządzenia NO?

Tak!
Dzięki temu zyskują Państwo: 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. 
Decydując się na nią unikniecie Państwo obowiązku 
pamiętania o właściwym terminie konserwacji.
To my skontaktujemy się z Państwem w celu jego 
umówienia. 

brak niespodziewanych usterek wynikających
z eksploatacyjnego zużycia poszczególnych 
części urządzenia NO, a w konsekwencji 
wszystkich wiążących się z tym niedogodności
(szczególnie niespodziewanych przerw
w funkcjonowaniu);

wcześniej zaplanowane prace konserwacyjne
to niższe koszty serwisowe:

mniejsze koszty eksploatacji przy wyższym 
komforcie użytkowania;

większe bezpieczeństwo eksploatacji.

urządzenia techniczne, które nie są 
regularnie konserwowane, częściej 
ulegają usterkom;
koszt konserwacji jest niższy od kosztu 
naprawy realizowanej po wystąpieniu 
usterki;
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Oddział Białystok
ul. Depowa 11
tel. 85 662 35 00
bialystok@tubes-international.com

Oddział Łódź
ul. Gimnastyczna 3
tel. 42 689 25 25
lodz@tubes-international.com

Oddział Olsztyn
ul. Lubelska 44C
tel. 89 513 55 04
olsztyn@tubes-international.com

 

Oddział Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 260
tel. 33 472 34 60
bielskobiala@tubes-international.com

Oddział Bydgoszcz
ul. Fordońska 46G
tel. 52 330 71 71
bydgoszcz@tubes-international.com

Oddział Płock
ul. Długa 79
tel. 24 364 03 00
plock@tubes-international.com

Oddział Częstochowa
ul. Warszawska 319
tel. 34 362 82 92
czestochowa@tubes-international.com

Oddział Poznań                                                  
ul. Starołęcka 31
tel. 61 653 02 80
poznan@tubes-international.com

Oddział Gdańsk
ul. Elbląska 117
tel. 58 763 42 00
gdansk@tubes-international.com

Oddział Poznań/Przeźmierowo                                                
ul. Rynkowa 56
tel. 61 650 79 19
przezmierowo@tubes-international.com

Oddział Gdynia
ul. Pucka 35
tel. 58 771 43 80
gdynia@tubes-international.com

Oddział Rzeszów                                               
ul. Hanasiewicza 10
tel. 17 850 45 12
rzeszow@tubes-international.com

Oddział Szczecin
ul. Gry�ńska 97
tel. 91 471 21 08
szczecin@tubes-international.com

Oddział Gliwice                                           
ul. Sikorskiego 13
tel. 32 238 60 71
gliwice@tubes-international.com

Oddział Toruń                                               
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97A
tel. 56 612 49 02
torun@tubes-international.com

Oddział Kalisz                                              
ul. Wrocławska 102
tel. 62 766 73 10
kalisz@tubes-international.com

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 468 (Pruszków)
tel. 22 572 98 30
warszawa@tubes-international.com

Oddział Katowice                                       
ul. Krakowska 183
tel. 32 355 91 60
katowice@tubes-international.com

Oddział Tychy                                       
ul. Fabryczna 3
tel. 32 730 66 30
tychy@tubes-international.com

Oddział Kielce
ul. Krakowska 309
tel. 41 334 00 05
kielce@tubes-international.com

Oddział Wrocław
ul. Kowalska 30
tel. 71 326 26 91
wroclaw@tubes-international.com

Oddział Lublin
ul. Mełgiewska 11
tel. 81 746 10 03
lublin@tubes-international.com

Oddział Zielona Góra
ul. Zacisze 16
tel. 68 323 03 15
zielonagora@tubes-international.com

Oddział Kraków
ul. Christo Botewa 6
tel. 12 650 83 00
krakow@tubes-international.com

Oddział Koszalin
ul. Franciszkańska 24
tel. 94 732 81 20
koszalin@tubes-international.com
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Informacja dotyczy serwisu 24h, świadczonego w oddziałach, a nie Mobilnego Serwisu Przemysłowego. 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

KONTAKT I SIEĆ SPRZEDAŻY

www.tubes-international.com



W ramach Mobilnego Serwisu Przemysłowego propo-
nujemy Państwu następujące usługi:

Każdy wyjazd serwisowy do  Klienta poświadczany jest 
wystawianiem dokumentów (w zależności od zrealizo-
wanych usług serwisowych): raportem końcowym
z przeprowadzonych oględzin, protokołem z prób 
ciśnieniowych i elektrycznych lub innych, zależnie od 
wymogów Klienta.

przegląd techniczny i serwis urządzeń NO;

przeprowadzenie prób ciśnieniowych;

pomiar rezystancji przewodów elastycznych
i urządzeń NO;

znakowanie przewodów zgodnie z wymaganiami 
TDT lub oczekiwaniami Klienta.

montaż zwijarek bębnowych;

montaż kompensatorów;

wykonuje serwisy urządzeń Napełniająco-Opróżniających 
oraz przemysłowych przewodów elastycznych. Służymy 
fachową wiedzą oraz kompleksowym doradztwem technicz-
nym.

Długoletnia praktyka i zdobyte doświadczenia pozwoliły

pojazdów przystosowanych do pracy w terenie. Wykonujemy 
wiele usług na terenie całej Polski, na szczególną uwagę zasłu-
gują: konserwacja, przeglądy, usuwanie usterek i awarii 
urządzeń NO.

Każdy samochód serwisowy wyposażony jest w mobilne 
stanowiska do wykonywania prób ciśnieniowych, które 
mogą zostać wykorzystane między innymi podczas rewizji 
zewnętrznej lub w trakcie okresowej kontroli, określonej 
wewnętrznymi przepisami Klienta.

MOBILNA FLOTA

Pomimo ogromnej odpowiedzialności, związanej z bezpie-
czeństwem w miejscu pracy,
zagrożeń wynikających z braku stosowania konserwacji 
urządzeń technicznych, między innymi urządzeń NO oraz 
przewodów elastycznych. Przedsiębiorstwa wychodzą
ze złudnego założenia, że w ich zakładzie wypadki się nie 
zdarzają i dlatego rzadko inwestują w działania  mające na 
celu utrzymanie urządzeń NO w dobrym stanie, mogące 
zabezpieczyć drogi sprzęt czy nawet ratować życie 
ludzkie. Niesprawdzenie stanu bezpieczeństwa w połączeniu 
z nieprzeszkoloną obsługą lub niewłaściwą konserwacją to 
prosta droga do wypadku.

W związku z powyższym oferujemy Państwu stałą obsługę 
serwisową urządzeń NO oraz elastycznych przewodów 
przemysłowych, która realizowana jest poprzez systematycz-
ną konserwację oraz przeglądy techniczne.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU KONSERWACJI

W przypadku sytuacji awaryjnej ustalamy przyczynę jej 
wystąpienia i doradzamy w zakresie  przyszłego serwi-
sowania, aby zapobiegać podobnym sytuacjom.
W zależności od stopnia skomplikowania naprawy 
mogą być dokonywane na instalacji Klienta lub,
w przypadku braku takiej możliwości, w Centrali Tubes 
International.

SYTUACJE AWARYJNE


