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PF

networking!
Náš sortiment je stvořený pro bezdrátové sítě 5. generace!

WFmetal - připraveno na 5G!
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Krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce
přeje

Plánujete realizaci stožáru?
Právě nyní skladové stožáry za zajímavé ceny!
To je Vaše příležitost!

14m sestava PROFI 4S

AKCE

MAXI stožáry za akční ceny!

Použitý modulový systém - PROFI - 4S
2m díly spojované přírubami,
základna do betonu 2m,
spojovací materiál.

Akční cena 37.180 Kč
běžná cena 42.900 Kč

Nyní akční ceny i na ostatní BUNDLE!
Ceny pro další sestavy na vyžádání!
sídlo společnosti:
WFmetal, s.r.o.
Bednářská 1024/4, 180 00 Praha 8 Libeň
praha@wfmetal.cz

Právě nyní při přechodu na DVBT-2 je skvělá příležitost na nové instalace
satelitních a internetových přípojek, při kterých můžete využít náš
železný sortiment za zvýhodněné ceny !

* návětrná plocha dle antén umístění!

výroba:
U Koupaliště 447, 592 02 Svratka
telefon: +420 608 883 484
info@wfmetal.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají omezenou platnost.

expedice CZ + SK:
Svratouch 217, 539 42 Svratouch
telefon: +420 777 083 484
expedice@wfmetal.cz

Kód: PSM2M76P4S36
Rozměry modulu:
- výška: 2m
- šířka: 900x900(mm) rozteč: 900 mm
- průměr stojen: 76mm - síla 3,6 mm

Velký sortiment příslušenství - držáky, základové díly atd.

akční cena startuje v 12/2019.........16.728 Kč

Vánoční kupóny:
Děkujeme všem našim zákazníkům za spolupráci v roce 2019
a těm nejvěrnějším budeme zasílat s posledními zásilkami roku 2019 i balíčky a vánoční slevové kupóny.
Tyto kupóny budou platné až do 15.2.2020.
Pokud takovýto kupón obdržíte a budete ho chtít využít, uveďte nám to, prosím, v poznámce k dané objednávce.

VÁNOČNÍ KUPÓNY
DÁREK PRO VÁS

Své práci rozumíme!

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Naše rma nabízí tyto inženýrské služby:
Vývoj

Máme vlastní vývojové centrum, které se stará o vylepšení stávajících produktů i na náměty zákazníků.
Vývojáři dokáží také technicky navrhnout řešení pro jakékoliv přání zákazníka a řešit zakázkovou výrobu po své linii.
Máme letité zkušenosti s navrhováním praktických konstrukcí.

Projekce
V našem týmu je několik zaměstnanců, kteří mají praxi s projektováním a výstavbou bezdrátových sítí a klientských přípojek.
Pravidelné školení navrhování ocelových konstrukcí, statiky a další legislativy aktualizuje jejich znalosti.
Díky tomu můžeme doporučit řešení Vaší stavby tak, aby splňovala české i zahraniční normy.

Statika
Sleva ...... na naše zboží!
Platnost kupónu do 15.2.2020!

Zakázková výroba:
Plánujete-li realizaci zakázkové výroby, ale i dlouhodobě plánovanou výstavbu,
v tomto zimním čase je ideální příležitost!
Chystáte se na stavbu stožáru nebo větší investici do výstavby sítě?
Právě nyní lze domluvit zajímavé ceny.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Velkou výhodou naší rmy je dlouhodobá spolupráce se statikem, který každý nový výrobek posuzuje z bezpečnostního hlediska.
Tato součást procesu v leckterých konkurenčních rmách chybí z ekonomických důvodů.
My však zákazníkovi nabízíme vždy plnohodnotné řešení s minimalizací rizik na majetek či osoby.
Především v období silných větrů, které jsou v ČR stále častější, zákazník docení podněty, dokumenty, univerzální či konkrétní
statické posudky, které zvýší bezpečnost především vysokých stožárů.

Nový WEB 2020
Již na konci roku 2019 spustíme nové, přehlednější a modernější internetové stránky na www.wfmetal.cz.
Tyto vylepšené stránky budou dostupné i v angličtině a němčině.
Nová prezentace Vám usnadní orientaci v našich výrobcích a službách.

WEB
2020
www.wfmetal.cz

Plánujete investici do Vaší sítě? Právě nyní je nejlepší čas na objednávku!

WFmetal, s.r.o.
5G networking!

