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Lehké opravy sil

Aliquam ultrices lectus quis arcu luctus tincidunt. Etiam augue orci, lacinia

aliquet volutpat non, sagittis sit amet velit. Pellentesque habitant morbi

tristique senectus. mi eget leo placerat a rhoncus tellus blandit. Lorem

ipsum dolor sit amet

Výkup sil, nádrží a zásobníků
V rámci prováděných demontáží sil, nádrží a zásobníků jsme schopni tyto

demontované technologie odkoupit. Vypracujeme Vám cenový návrh na provedení

demontáže a odkoupení sil, nádrží, zásobníků nebo kompletních skladových objektů.

Veškeré demontážní práce provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými

zkušenostmi. Naše výjezdní demontážní skupiny jsou schopny provést kompletní,

nebo částečné demontáže sil, nádrží, zásobníků a návazných obslužných technologií. V rámci

demontáže a odkupu sila, nádrže či zásobníků nabízíme jejich odvoz.

Odkoupení nepotřebných skladovacích technologií
V případě zájmu o naši nabízenou službu neváhejte kontaktovat naše obchodní

oddělení pomocí emailu, telefonu nebo poptávkového formuláře. Naši pracovníci Vás

budou kontaktovat a domluví osobní násvštěvu a prohlídku nabízených sil, nádrží a

Hledat

Výkup sil

Vykoupíme a demontujeme

Vaše nepotřebná sila.

Výkup zásobníků

Vykoupíme a demontujeme

Vaše nepotřebné zásobníky.

Výkup nádrží

Lehké Střední Generální Kompletní Kapacita Zastřešení
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demontáže

technologických

celků, strojů, hal, kotelen,

provozů, kovových konstrukcí

všech typů jeřábů, mostních

konstrukcí, vodáren, nádrží, sil,

hal, provozů a veškerých

dalších zařízení a technologií,

Provádíme demontáže, úpravy

a vystěhování velkých strojů či

zařízení, které nejsou schopny

transportu bez předešlé

úpravy. Vytěžujeme kovové

odpady z demoličních a

likvidačních akcí. Za dobu své

existence provedla společnost

řadu technicky zajímavých a

technologicky často

mimořádně složitých akcí.

zásobníků. Odkupní cena za nabízené sila, nádrže či zásobníky bude stanovena po

prohlídce a je závislá na stáří, stavu a druhu nabízených skladovacích technologií.

Výhody nabízené služby:

finanční zhodnocení nepoužívaných technologií

rychlá realizace a platba

možnost použít jako protihodnotu při nákupu nového sila,nádrže či zásobníky

poradenská činnost v oblasti demontáže skladovacích technologií

Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich

zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních prací pro

zemědělství i průmysl.

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

Vykoupíme a demontujeme

Vaše nepotřebné nádrže.

Výkup kovových sil

Vykoupíme a demontujeme
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