Skupina SIAD
SIAD je jedna z nejvýznamnějších
italských společností v oblasti
průmyslových plynů, engineeringu,
zdravotnictví, průmyslových
výrobků a služeb.

Settore
Metal
Fabrication

Společnost podniká v oblasti
průmyslových plynů již po více než
85 let a vyznačuje se i dlouhodobě
prověřenými zkušenostmi v odvětví
engineeringu. V oblasti péče o
zdraví dodává plyny zdravotnickým
zařízením a působí i v oblasti
domácí zdravotní péče. Do tohoto
rozsahu činností skupiny spadají i
služby v oblasti environmentálního
managementu, marketing
spotřebního zboží a distribuce
průmyslových výrobků. Široký
rozsah činností skupiny SIAD přináší
nabídku zaměřenou na rozličné
trhy a průmyslová odvětví, jako je
zdravotnictví, ekologie a marketing.
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EasyCleaner®

SIAD Metal Fabrication

Systém čištění hořáků MIG/MAG
EasyCleaner® je nový systém
navržený a vyrobený k čištění
hořáků MIG/MAG.

Podnětem k navržení nového
systému EasyCleaner® byl trvalý
zájem společnosti SIAD nabízet
svým zákazníkům stále účinnější
řešení. Sada EasyCleaner® se
skládá z inovačního zařízení, které
při použití s CO2 v kapalné formě
slouží k čištění svařovacích hořáků
MIG/MAG, a umožňuje zvýšení
kvality pracovního prostředí i
ergonomie.
Systém EasyCleaner® byl již
prověřený v praxi a jeho platnost
byla uznána různými špičkami v
oboru kovoobrábění.

Společnost SIAD je díky široké
řadě plynů a speciálních směsí
lídrem v oblasti strojírenství.
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Sektor SIAD Metal Fabrication
slouží více než 25 000 zákazníků
v oboru zpracování kovů a více
než 600 zákazníkům v oboru
vysoce výkonného řezání laserem
a může se pochlubit hustou sítí
v celé zemi, která je schopna
zajistit dynamickou spolupráci a
poskytovat vynikající výsledky.
Hlavní myšlenkou závazku v
sektoru SIAD Metal Fabrication je
zásada, že klíčovým faktorem v
procesu zpracování kovů je kvalita,
stejně jako přání uspokojit potřeby
a očekávání svých zákazníků.

Nabídku doplňují:
• zařízení;
• automatizace a projektování
systémů pro svařování na míru;
• technická pomoc;
• servis;
• školicí kurzy.

Chcete-li se dozvědět
o celé řadě sektoru
SIAD Metal Fabrication:
www.metalfabrication.cz
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Před použitím EasyCleaner®

www.siad.cz

Po použití EasyCleaner®

Řešení při zpracování
kovů se nazývá
SIAD Metal Fabrication.

