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VÁŠ PARTNER ELEKTRO PRO EVROPU

Výroba rozvaděčů
Elektromontáže technologií
Revize a zkoušky
Opravy a servis
Dodávka materiálu
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Firma BLAUKOM CZ se sídlem v Jevíčku, okres Svitavy, Česká republika je jedna z největších firem 
se zkušenostmi v regionu pro tyto oblasti:

Výroba rozvaděčů pro automobilový průmysl

Výroba rozvaděčů pro stroje a zařízení

Opravy a servis rozvaděčů přímo u zákazníka

Zapojení strojů a zařízení

Servis a oprava elektroinstalace strojů a zařízení

Revize a zkoušky dle požadavků zákazníka

Dodávka elektromateriálu pro všechna odvětví průmyslu

Expresní dodávky do 24hod dle požadavku
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DODÁVKA ROZVADĚČŮ NEBO ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE PRO  
VÝZNAMNÉ ZÁKAZNÍKY:

BMW, MERCEDES BENZ, ABB, SIEMENS, FIAT, ŠKODA AUTO, 

AUDI, LEGO, KAUTEX, VORWERK, VARIOPLAST, 

JOPP AUTOMOTIVE, ZKW, GERRESHEIMER, GM, VW, 

RETAL BALTIC, KAUTEX, BEHR
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VÝROBNÍ ČINNOSTI
Výroba rozvaděčů v naší výrobní hale o rozloze 700m2. Do-
kážeme zajistit výrobu kompletní nebo z dodaného mate-
riálu, kdy nabízíme jen cenu práce našich elektromontérů.

Všichni pracovníci v této oblasti mají dlouholeté zkušenosti 
s výrobou rozvaděčů, které se expedují ke koncovým zákaz-
níkům do celého světa. 

Všichni naši pracovníci ve výrobě mají vzdělání v elektro-
technice a vlastní potřebné oprávnění k vykonávání této 
činnosti. Dodržujeme veškeré normy a bezpečnost práce 
při vykonávání jakýchkoliv činností je pro nás prioritou.
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VÝROBNÍ MOŽNOSTI
Elektroinstalace na strojích a zařízení:

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s montáží zaří-
zení u zákazníka, ve výrobě nebo u koncového zákazníka na 
stavbě.

Dokážeme rychle reagovat na zakázkové požadavky. Naše 
montážní týmy dokáží započít montáže v rámci EU ve velice 
krátkém čase. 

Kvalita práce, rychlost, produktivnost, ale i bezpečnost práce 
a flexibilita jsou pro nás samozřejmostí, kterou zákazníkovi 
nabízíme. 
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MOŽNOSTI DODÁVKY MATERIÁLU
Společnost BLAUKOM CZ zajišťuje jak průběžném dodávky elektro-
materiálu, tak i expresní dodávky při poruchách nebo servisu po ce-
lém území EU pro naše zákazníky 24 hodin denně. 

Materiál jsme Vám schopni dodat našimi vozidly až do váhy zboží 
1.000kg. Včasná dodávka materiálu nebo náhradního dílu Vám může 
ušetřit nemalé prostředky při Vašich výrobních procesech.
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Adresa sídla společnosti:

BLAUKOM CZ s.r.o.
Luční 228
569 43 Jevíčko
 
tel:  +420 461 540 149
fax:  +420 461 542 413
email:  blaukom@seznam.cz
web:  www.blaukom.cz


