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Mottónk: Precíz mérés gyorsan, pontosan!
A RedGhost Building Trade Kft. 2008-ban alakult. Geodéziai- és építőipari műszerek
forgalmazásával és szervizelésével foglalkozunk. Kínálatunk kiterjed a térinformatikai GPS,
mérőállomás, optikai- és digitális teodolit, optikai- és digitális szintező, forgólézer, vonallézer,
csőlézer, lézeres távolságmérők és keresőműszerek területére, emellett a szükséges tartozékok
(állvány, szintezőléc, kitűzőrúd, digitális- és analóg mérőkerék, prizmabot, prizma, stb.) is
kaphatóak nálunk. Vízmértékek, lejtésmérők, szögmérők, teleszkópos mérőrudak és
mérőszalagok széles választékával rendelkezünk. Olyan speciális mérőműszereket is találhat
kínálatunkban, mint akkus vizsgálókamera, fali keresőműszer, falszkenner, hőkamera,
hőérzékelő, zajszintmérő, közműkereső.
Jelenleg a Leica, Prexiso, Century, Bosch, Stabila, BMI, Nedo és Nestlé márkájúeszközök
teljes palettáját kínáljuk. Kényelmes, egyben megnyugtató az ügyfélnek egy cégnél
végigmustrálni a választékot, és abból az adott felhasználási területre a legmegfelelőbbet
kiválasztani. Szempont lehet az ár, a minőség, a por- és vízvédettség, a garancia és
természetesen az időszakos akciók.
A Soppec jelölőfestékek importőreként egyedülállóan Magyarországon a neves francia cég
teljes termékkínálatával várjuk ügyfeleinket. A kiváló minőségű, teljesen környezetbarát
festékek négy nagy csoportra oszthatók: Munkaterületi jelölőfestékek, nyomvonaljelölő
festékek, erdészeti jelölőfestékek és biztonsági jelölőfestékek.
Sikereink jelentős részét színvonalas szolgáltatásainkkal érdemeltük ki. Az udvarias
kiszolgálást nemcsak munkaidőben élvezhetik a vevők, előzetes egyeztetés mellett gyakran
munkaidőn túl is van lehetőség az ügyintézésre. Az áru kiszállításában is rugalmasak vagyunk:
személyes átvétel, futár, esetenként házhoz is viszi a cég a termékeket. A legnagyobb érték
azonban a tudás. Tapasztalt és gyakorlott szakemberek javítják a RedGhost Building Trade
Kft-be javításra behozott műszereket, a forgalom felét a szerviz teszi ki. A RedGhost Building
Trade Kft. évente elvégzi az ISO 9001 auditot, mely tanusítvány bizonyítja a cég jól szervezett
és megbízható működését. A Bisnode nemzetközileg elismert "A" minősítése kiváló
hitelképességünkről tesz bizonyságot beszállítóinknak.
Havi gyakorisággal küldött hírlevéllel tájékoztatjuk partnereinket.
Jelentkezzen fel Ön is, hogy első kézből értesüljön a szakmai
eseményekről, árkedvezményekről!
Elvünk: "Magas színvonal, alacsony ár"
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