Oficjalny dostawca targów STOM

„SIAD LaserStar™”
SIAD, we współpracy z Targami Kielce, oferuje wystawcom STOM
możliwość zilustrowania działania ich maszyn laserowych i
spawalniczych w celu zwiększenia ich widoczności na targach
Podczas STOM 2019 firma SIAD będzie oficjalnym dostawcą specjalnej marki
„LaserStar™”, zaprojektowanej specjalnie dla wystawców, która obejmuje:
• dostawę gazów z serii LaserStar™, do zastosowań laserowych o wysokiej czystości i
certyfikowanych pod kątem zgodności z głównym standardem produkcji
• instalację połączeń niezbędnych do transferu gazów do punktu użytkowania
• dostępność niezbędnych urządzeń kontrolujących przepływ i ciśnienie
• pomoc techniczną ze strony wykwalifikowanych techników podczas całego
wydarzenia
• usługi doradcze dotyczące najbardziej odpowiedniej mieszaniny gazów i wszelkich
problemów, które mogą wystąpić przy cięciu i spawaniu.
Gazy SIAD zostaną udostępnione w butlach oraz wiązkach wyposażonych w zawór
antyskażeniowy i wykonanych z materiałów zgodnych z normami WE dotyczącymi
higieny i bezpieczeństwa pracy.
Usługę SIAD można zamówić, wypełniając formularz ad hoc opublikowany na oficjalnej
stronie internetowej STOM
targikielce.pl/pl/stom-blech.htm
w Strefie Wystawców i dostępny w Podręczniku Wystawcy.
W ramach alternatywy, z SIAD można się skontaktować bezpośrednio przez
telefon Tomasza lub Adama lub za pośrednictwem poczty e-mail:
tomasz_gros@siad.eu
519 326 868
adam_hawryliszyn@siad.eu
533 553 185

SIAD jest jedną z najważniejszych firm zajmujących się produkcją i dostawą gazu w Europie.
Firma SIAD od lat jest liderem w sektorze Obróbki Mechanicznej Metalu i jest nie tylko dostawcą
gazów i mieszanek do zastosowań laserowych i spawalniczych, ale także niezawodnym
partnerem, który oferuje skuteczne, innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania.

FORMULARZ WNIOSKU O DOSTAWĘ
Aby uzyskać dodatkowe informacje:
Tomasz: 519 326 868 / Adam: 533 553 185 / siad.com
Zwróć wypełniony formularz nie później niż 18 stycznia 2019 na adres handel_siad@siad.eu
SIEDZIBA SPÓŁKI
Nazwa firmy
Adres
Kod pocztowy

Numer identyfikacji podatkowej lub nr VAT
Tel.

Kraj

Województwo

Miejscowość

strona internetowa

Fax

e-mail

Dane banku

Nagłówek faktury (jeśli inny niż Siedziba Spółki), która ma zostać obciążona
Nazwa firmy
Adres
Kod pocztowy

Kraj

Województwo

Miejscowość

strona internetowa

Numer identyfikacji podatkowej lub nr VAT

Osoba odpowiedzialna za relacje z Targami
Imię i nazwisko
Bezpośredni numer telefonu

Stanowisko
Fax

Bezpośredni adres e-mail

RODZAJ DOSTAWY
Typ maszyny
Typ produktu
Wymagana czystość na produkt
Ciśnienie robocze maszyny i natężenie przepływu gazu
Rodzaj przyłącza wlotu gazu w maszynie
LaserStar™ obejmuje:
• dostawę gazów z linii LaserStar™ i Stargas®, do zastosowań laserowych i spawalniczych w atmosferze
ochronnej z certyfikatem zgodności;
• instalację połączeń niezbędnych do transferu gazów do punktu użytkowania;
• dostępność niezbędnych urządzeń kontrolujących przepływ i ciśnienie;
• pomoc techniczną w wykonaniu wykwalifikowanych techników w okresie wystawowym;
• usługi doradcze dotyczące najbardziej odpowiedniej mieszanki gazowej, którą należy zastosować i
wszelkich problemów, które mogą wystąpić.

Cena kompleksowej usługi: PLN 3.000
Podpisując ten formularz, firma potwierdza poprawność wprowadzonych danych i zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w
tym zakresie.

Data

Pieczątka i podpis

