111eae~
kt6re nie Z-llt1liD-vil
Malow Spólka z 0.0.
ul.Wojska Polskiego 114 A
16-400 Suwalki
TELEFONY:
Sekretariat:
fax

LIST REFERENCYJNY

087/5660702
087/5660703

Czlonek Zarzadu
Dyrektor ds.Handlu.
MlUketingu
i Rozwoju Wyrobów 087/56607

15

Sekcja SpIZedaty:

087/566 07 25
087/566 07 26

fax

087/5660727

Sekcja Marketingu:

087/56607
087/56607

telJf.!x

087/56607 19
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e-mail: marketing@malow.com.Dl
www.malow.com.pl

KONTO:
BRE BANK SA OIOLSZTYN
581140 IIll 000025081900 1001
NIP 844-18-49-438
Sqd Rejonowy w Bialymstoku
XlI Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS

O()(}()()97694

Kapital zakladowy 5.623.800 zl

Wszystkim, którzy sa zainteresowani optymalizacja dzialan w dziedzinie wykonawstwa
pokryc ochronno-dekoracyjnych w tym szczególnie poprzez malowanie proszkowe polecamy
nawiazanie wspólpracy z finna:
EKO BHL TUSZKO Spólka z 0.0. z siedziba w Warszawie i
bedaca miedzy innymi generalnym przedstawicielem ITW GEMA w Polsce.

Firma polecajacajest :
MALOW Spólka z 0.0. w Suwalkach
lider w produkcji oraz sprzedazy na rynku krajowym i za
granica mebli metalowych. MALOW jest najwiekszym producentem w tym zakresie w Polsce.
Wysoka jakosc swiadczonych uslug potwierdzaja posiadane certyfikaty: ISO 9001 :2000, ISO

1401:2004 i zwiazanez nimi stosowaneprocedury.
.
Wspólpraca miedzy obu fumami trwa od roku '1989 i dotyczy wymiany doswiadczen,
zakupu aplikacji proszkowych,ich wdrazania i serwisowania.Podczas dzialalnoscikolejnych
przedsiebiorstw 9. POLAM, LITPOL i obecnie MALOW wspólnie wdrozylismy
specjalistyczne urzadzenia w sumie w 4-ech malarniach, z których dwie pracuja do dnia
dzisiejszego. Jedna z.nich to 6-cio kabinowa malarnia reczna, druga automatyczna. Obie w
100 % wyposazone w aplikacje elektrostatyczne produkcji ITW GEMA przy czym
automatyczna ze wzgledu na zastosowanie 36 pistoletów jest pod tym wzgledem jedna z
najwiekszychw Polsce.
Ponad dwudziestoletnia wspólpraca pozwala nam stwierdzic, ze firme EKO BHL
cechuja:

- bardzo

duza wiedza i fachowosc

- innowacyjnosc stosowanych rozwiazan i dzialan
- wynikajace z praktyki bogate doswiadczenie

- profesjonalne zaangazowanie
- uczciwosc, rzetelnosc, terminowosc

-

Wynikiem powyzszego sa optymalne, osiagniete wyniki pracy malarn
tedmiczne,
ekonomiczne i srodowiskowe charakteryzujace sie: bardzo wysoka wydajnoscia (do 10m2 z
lkg farby), sprawnoscia (odzysk farby w ok. 97%) oraz ze wzgledu na jakosc urzadzen j
sprawny serwis- bezawaryjnoscia (praca non stop).
Wspólpraca z EKO BHL, która razjeszcze polecamy to gwarancja osiagniecia sukcesu.
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Dane kontaktowe:
EKO BHL TUSZKO Spólka z 0.0.
ul. Polczynska 89
01-301 Warszawa
tel. 022/664 54 24
e-mail: tuszko@eko-bhl.pl

Suwalki- maj 2010 r.

MAWW Spólka z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 114A
16-400 Suwalki
tel. 087/566 07 02
e-mail: roman.kaleta@malow.com.pl

PREZES

Z powazaniem
ZARZADU

LatuatZJotej Statuetki
lidera Polskiego Biznesu 2008
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