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Omogoåamo nove poslovne priloœnosti
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Svetovanje
Kupcem stojimo ob strani pri poslovnih odloåitvah v okviru naæega prodajnega programa.
Naæ cilj so tehniåno najboljæi in cenovno najugodnejæi izdelki in storitve. Smo izkuæena
ekipa, ki se stalno strokovno izpopolnjuje, spremlja tehniåne usmeritve, zagotavlja
kakovostno svetovanje in ustrezne reæitve.

LESCE

Poslovna stavba

Zaloœba in produkcija: Prochrom-comp, d.o.o. – Oblikovanje in besedilo: Conforma, d.o.o. – Naklada: 1000 kosov, oktober 2009
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Zanesljivo za zaupanje.

Œe desetletja uspeæno zastopamo priznane blagovne znamke
Smo generalni zastopnik priznanih in uveljavljenih blagovnih znamk kompresorjev in
opreme za stisnjeni zrak, industrijske pnevmatike, izsekovalnih orodij v kartonaœni in
usnjarski industriji, nerjavnih jekel ter elektro uporovnega materiala. Blagovne znamke
ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR, SANDVIK in KANTHAL zastopamo na trgih Slovenije, Hrvaæke,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije in Årne gore. Na vseh trgih zagotavljamo
poleg prodaje tudi celovito storitev – naårtovanje, montaœo, servis in vzdrœevanje.

Ogledno - prodajni prostor

Prodajni program:

Naårtovanje in izvedba

•
•
•
•
•
•

kompresorji in oprema za stisnjeni zrak,
industrijska pnevmatika,
material za izsekovalna orodja v kartonaœni in usnjarski industriji,
material za izdelavo traånih œag za les,
nerjavna jekla za posebne namene ter
elektro uporovni materiali in grelni sistemi.

Zanesljivo za zaupanje

Pred priåetkom gradnje, obnove ali preureditve kompresorske postaje in inætalacij vseh
vrst vam svetujemo, izdelamo idejni naårt, ponudimo ustrezno opremo ter koordiniramo
in nadziramo dela. Upoætevamo vse tehniåne in tehnoloæke zahteve ter zakonska doloåila,
ki so pogoj za obratovanje objekta.

Zanesljivost gradimo na odprtih in poætenih odnosih, odgovornem svetovanju ter
kakovostnih storitvah. S tem prinaæamo dodano vrednost tako zastopanim blagovnim
znamkam, ki nam zaupajo œe veå desetletij, kot tudi kupcem, ki nas nagrajujejo z zvestobo.

Meritve

Vodilo naæega delovanja potrjuje naæe geslo: Zanesljivo za zaupanje.

Odloåitev pred nabavo kompresorjev in opreme za stisnjeni zrak vam olajæamo z meritvami
glavnih komponent in s pregledom obstojeåega sistema.

Izposoja opreme
Izposojamo kompresorje, razbijalna kladiva, stroje za meæanje barv, vibracijske ploæåe,
agregate in drugo elektriåno orodje ter stroje.

Prochrom-comp, d. o. o. – Pod Kozarco 2 – 4260 Bled
PE: Alpska cesta 43 – 4248 Lesce – Tel.: 04 537 82 10 – Faks: 04 537 82 11 – info@prochrom-comp.si
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Kompresorji in oprema

Servis kompresorjev

Kot specialisti za nerjavna in specialna jekla zagotavljamo:

Na nas se lahko zanesete

• vrhunsko kakovost za najzahtevnejæe standarde in namene uporabe,
• dobavo iz zaloge oziroma v okviru proizvodnih zmoœnosti,
• zalogo po meri kupcev in strokovno svetovanje.

Kot pooblaæåeni serviser zastopanih znamk kompresorjev zagotavljamo:

Zastopamo podjetje SANDVIK Materials Technology, vodilnega izdelovalca nerjavnega
(inoks) jekla visoke kakovosti, posebnih zlitin in varilnega materiala za specialna jekla
ter drugih naprednih izdelkov za uporabo v posebnih pogojih raznih industrijskih panog:

• strokoven pristop,
• originalne nadomestne dele,
• hitro odzivnost in
• nadomestni kompresor v åasu popravila.

• æivne in brezæivne cevi, cevni spojni deli (prirobnice, kolena, reducirji),
• palice,
• œice in trakovi (vzmetni ali za posebne namene) ter
• varilno dodajni material: œice, paste, ...

Naæa servisna sluœba poskrbi tako za montaœo in zagon kompresorjev ter opreme za
stisnjeni zrak, izobraœevanje uporabnikov, kot tudi za popravila in redno vzdrœevanje
sistemov v celotnem obdobju njihovega delovanja.

Orodjarji nam zaupajo
Kot partner orodjarjem zagotavljamo:
• kakovosten nabor materiala za izsekovalna orodja in izdelavo traånih œag za les,
• celovite reæitve,
• zanesljivo dobavo ter
• izobraœevanje in svetovanje.
Zastopamo vodilnega svetovnega proizvajalca rezilnih linij SANDVIK Materials
Technology ter druge priznane izdelovalce materiala za izdelavo orodij v papirni,
kartonaœni, usnjarski, tekstilni in lesni industriji.

Elektro uporovni material
Ko je zanesljivost pomembna vrlina
Kot ponudnik elektro uporovnega materiala zagotavljamo:
• pester izbor najkakovostnejæih izdelkov,
• zalogo po meri kupcev in strokovno svetovanje.
Zastopamo svetovno uveljavljeno blagovno znamko KANTHAL z izdelki s podroåja
elektro uporovnega materiala in grelnih sistemov:
• uporovni (cekas) trakovi in œice,
• grelci (standardizirani, SiC, modulni),
• industrijske peåi in
• stroji za izdelavo grelcev.

Material za izsekovalna orodja za karton in papir:
• ploæåate in rotacijske linije,
• cevni luknjaåi,
• odbojne gume,
• œlebilne podlage (kontrabigi),
• stroji in pribor za izdelavo izsekovalnih orodij ter
• stroji v proizvodnji kartonske embalaœe.
Material za sekalne linije za åevljarsko, usnjarsko in tekstilno industrijo:
• jeklo za sekala,
• prebijaåi ter
• stroji in pribor za izdelavo izsekovalnih orodij.
Material za izdelavo traånih œag za les:
• standardna kakovost,
• Multishift kakovost,
• Durashift kakovost in
• stelit.

Vaæ sistemski partner za stisnjeni zrak
Kot specialisti za kompresorje in opremo zagotavljamo:
• izdelke za vse vrste potreb po kakovostnem stisnjenem zraku,
• ugodno razmerje med ceno in kakovostjo,
• æirok asortiment in stalno zalogo,
• servis in
• strokovno svetovanje.
Zastopamo blagovne znamke ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR in MGF:
• batni in vijaåni kompresorji za delavnice in industrijo,
• kompresorji za æiroko potroænjo,
• kompresorji za gradbeniætvo,
• dentalni in brezoljni kompresorji,
• oprema za kakovost zraka,
• tlaåne posode,
• pnevmatska orodja in
• rezervni deli.

Tehniåni izdelki za æiroko potroænjo
Svet sveœih idej
Izbiramo inovativne in cenovno ugodne tehniåne izdelke za domaåo ali profesionalno
rabo, kot so:
• elektriåni agregati,
• transportni voziåki,
• avtomobilski kompresorji,
• reflektorji, œarnice in baterijske svetilke,
• laserska ravnila, ...
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• laserska ravnila, ...
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Nerjavna in specialna jekla
Streœemo kakovost najzahtevnejæim

Material za izsekovalna orodja
in traåne œage
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Kompresorji in oprema

Servis kompresorjev

Kot specialisti za nerjavna in specialna jekla zagotavljamo:

Na nas se lahko zanesete

• vrhunsko kakovost za najzahtevnejæe standarde in namene uporabe,
• dobavo iz zaloge oziroma v okviru proizvodnih zmoœnosti,
• zalogo po meri kupcev in strokovno svetovanje.

Kot pooblaæåeni serviser zastopanih znamk kompresorjev zagotavljamo:

Zastopamo podjetje SANDVIK Materials Technology, vodilnega izdelovalca nerjavnega
(inoks) jekla visoke kakovosti, posebnih zlitin in varilnega materiala za specialna jekla
ter drugih naprednih izdelkov za uporabo v posebnih pogojih raznih industrijskih panog:

• strokoven pristop,
• originalne nadomestne dele,
• hitro odzivnost in
• nadomestni kompresor v åasu popravila.

• æivne in brezæivne cevi, cevni spojni deli (prirobnice, kolena, reducirji),
• palice,
• œice in trakovi (vzmetni ali za posebne namene) ter
• varilno dodajni material: œice, paste, ...

Naæa servisna sluœba poskrbi tako za montaœo in zagon kompresorjev ter opreme za
stisnjeni zrak, izobraœevanje uporabnikov, kot tudi za popravila in redno vzdrœevanje
sistemov v celotnem obdobju njihovega delovanja.

Orodjarji nam zaupajo
Kot partner orodjarjem zagotavljamo:
• kakovosten nabor materiala za izsekovalna orodja in izdelavo traånih œag za les,
• celovite reæitve,
• zanesljivo dobavo ter
• izobraœevanje in svetovanje.
Zastopamo vodilnega svetovnega proizvajalca rezilnih linij SANDVIK Materials
Technology ter druge priznane izdelovalce materiala za izdelavo orodij v papirni,
kartonaœni, usnjarski, tekstilni in lesni industriji.

Elektro uporovni material
Ko je zanesljivost pomembna vrlina
Kot ponudnik elektro uporovnega materiala zagotavljamo:
• pester izbor najkakovostnejæih izdelkov,
• zalogo po meri kupcev in strokovno svetovanje.
Zastopamo svetovno uveljavljeno blagovno znamko KANTHAL z izdelki s podroåja
elektro uporovnega materiala in grelnih sistemov:
• uporovni (cekas) trakovi in œice,
• grelci (standardizirani, SiC, modulni),
• industrijske peåi in
• stroji za izdelavo grelcev.

Material za izsekovalna orodja za karton in papir:
• ploæåate in rotacijske linije,
• cevni luknjaåi,
• odbojne gume,
• œlebilne podlage (kontrabigi),
• stroji in pribor za izdelavo izsekovalnih orodij ter
• stroji v proizvodnji kartonske embalaœe.
Material za sekalne linije za åevljarsko, usnjarsko in tekstilno industrijo:
• jeklo za sekala,
• prebijaåi ter
• stroji in pribor za izdelavo izsekovalnih orodij.
Material za izdelavo traånih œag za les:
• standardna kakovost,
• Multishift kakovost,
• Durashift kakovost in
• stelit.

Vaæ sistemski partner za stisnjeni zrak
Kot specialisti za kompresorje in opremo zagotavljamo:
• izdelke za vse vrste potreb po kakovostnem stisnjenem zraku,
• ugodno razmerje med ceno in kakovostjo,
• æirok asortiment in stalno zalogo,
• servis in
• strokovno svetovanje.
Zastopamo blagovne znamke ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR in MGF:
• batni in vijaåni kompresorji za delavnice in industrijo,
• kompresorji za æiroko potroænjo,
• kompresorji za gradbeniætvo,
• dentalni in brezoljni kompresorji,
• oprema za kakovost zraka,
• tlaåne posode,
• pnevmatska orodja in
• rezervni deli.

Tehniåni izdelki za æiroko potroænjo
Svet sveœih idej
Izbiramo inovativne in cenovno ugodne tehniåne izdelke za domaåo ali profesionalno
rabo, kot so:
• elektriåni agregati,
• transportni voziåki,
• avtomobilski kompresorji,
• reflektorji, œarnice in baterijske svetilke,
• laserska ravnila, ...
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Naæe storitve
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Omogoåamo nove poslovne priloœnosti

NA

Svetovanje
Kupcem stojimo ob strani pri poslovnih odloåitvah v okviru naæega prodajnega programa.
Naæ cilj so tehniåno najboljæi in cenovno najugodnejæi izdelki in storitve. Smo izkuæena
ekipa, ki se stalno strokovno izpopolnjuje, spremlja tehniåne usmeritve, zagotavlja
kakovostno svetovanje in ustrezne reæitve.

LESCE

Poslovna stavba

Zaloœba in produkcija: Prochrom-comp, d.o.o. – Oblikovanje in besedilo: Conforma, d.o.o. – Naklada: 1000 kosov, oktober 2009
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O nas
Zanesljivo za zaupanje.

Œe desetletja uspeæno zastopamo priznane blagovne znamke
Smo generalni zastopnik priznanih in uveljavljenih blagovnih znamk kompresorjev in
opreme za stisnjeni zrak, industrijske pnevmatike, izsekovalnih orodij v kartonaœni in
usnjarski industriji, nerjavnih jekel ter elektro uporovnega materiala. Blagovne znamke
ABAC, ALUP, NUAIR, SULLAIR, SANDVIK in KANTHAL zastopamo na trgih Slovenije, Hrvaæke,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije in Årne gore. Na vseh trgih zagotavljamo
poleg prodaje tudi celovito storitev – naårtovanje, montaœo, servis in vzdrœevanje.

Ogledno - prodajni prostor

Prodajni program:

Naårtovanje in izvedba

•
•
•
•
•
•

kompresorji in oprema za stisnjeni zrak,
industrijska pnevmatika,
material za izsekovalna orodja v kartonaœni in usnjarski industriji,
material za izdelavo traånih œag za les,
nerjavna jekla za posebne namene ter
elektro uporovni materiali in grelni sistemi.

Zanesljivo za zaupanje

Pred priåetkom gradnje, obnove ali preureditve kompresorske postaje in inætalacij vseh
vrst vam svetujemo, izdelamo idejni naårt, ponudimo ustrezno opremo ter koordiniramo
in nadziramo dela. Upoætevamo vse tehniåne in tehnoloæke zahteve ter zakonska doloåila,
ki so pogoj za obratovanje objekta.

Zanesljivost gradimo na odprtih in poætenih odnosih, odgovornem svetovanju ter
kakovostnih storitvah. S tem prinaæamo dodano vrednost tako zastopanim blagovnim
znamkam, ki nam zaupajo œe veå desetletij, kot tudi kupcem, ki nas nagrajujejo z zvestobo.

Meritve

Vodilo naæega delovanja potrjuje naæe geslo: Zanesljivo za zaupanje.

Odloåitev pred nabavo kompresorjev in opreme za stisnjeni zrak vam olajæamo z meritvami
glavnih komponent in s pregledom obstojeåega sistema.

Izposoja opreme
Izposojamo kompresorje, razbijalna kladiva, stroje za meæanje barv, vibracijske ploæåe,
agregate in drugo elektriåno orodje ter stroje.

Prochrom-comp, d. o. o. – Pod Kozarco 2 – 4620 Bled
PE: Alpska cesta 43 – 4248 Lesce – Tel.: 04 537 82 10 – Faks: 04 537 82 11 – info@prochrom-comp.si

www.prochrom-comp.si

special steel & compressed air solutions

