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Luotettava kumppanisi
pitkäaikaisiin kuivatusratkaisuihin
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Materiaali

Materiaalimme hartsibetoni

Olemme työskennelleet korkealaatuisen polymeeribetonin parissa
yli 40 vuotta. Se koostuu luonnollisesta mineraalikvartsista ja hartsista ja tarjoaa monia rakenteellisia
ja ympäristöllisiä etuja. Verrattuna
tavallisiin sementti sidottuihin materiaaleihin, hartsibetoni mahdollistaa helposti käsiteltävät elementtien painot. Tuloksena huomattavat
säästöt rahassa ja ajassa.

Suljetun materiaalimatriisin ja korkealaatuisten komponenttien käytön lisäetuina ovat nesteen läpäisemättömyys, korroosionkestävyys
ja kestävyys monia muita aineita
kohtaan.

Tuloksena pinnat voidaan suunnitella
niin että ne kuivattavat sadevettä ja
luotettavasti suojelevat pohjavettä
ympäristösaasteilta. Sen vuoksi on
monta hyvää syytä käyttää hartsibetonia.

Keskipisteenä asiakastyytyväisyys

Sitten perustamisen 1972, ANRIN
GmbH on tehnyt itselleen nimen
asiantuntijana korkealaatuisten
hartsibetonisten kourujärjestelmien
kehittämisessä ja tuottamisessa
kansiritilöillä kaikille moderneille
tarpeille. Tuotteidemme tyypilliset
yksityiskohdat, kuten UNILINK
liitos, OvalGrip design ja patentoitu
.

lukitusteknologiamme ovat olleet Tämä sisältää aikaisen tunnistamisen
teollisuudelle tuttuja konsepteja sinun vaatimuksille, ja nopean reaktion räätälöityihin ratkaisuihin, täyjo vuosia.
delliseen palveluun ja erittäin lyhyiAsiakastyytyväisyys on keskipis- siin toimitusaikoihin. Korkea suorituskykyisen jakelun ja logistiikkamme
teenä lähestymisessämme ja
toiminnassamme. Otamme haas- vuoksi, pystymme toimittamaan mille
tahansa rakennusmaalle Saksassa
teita vastaan päivittäin joustaalle 48 tunnissa ja maailmalaajuisesti
vuudella, sitoutumuksella ja
parin päivän sisällä.
osaamisella.

Laatutakuu

Laatu on ratkaiseva tekijä

Minkä tahansa tuotteen valitsetkin
valikoimastamme: Johdonmukaista
tarkkailua korkeimman laatustandardin mukaan on aina taattua materiaalin hankinnasta tuotannosta toimitukseen. ANRIN GmbH
on sertifioitu DIN EN ISO 9001:
2008 mukaan. Tätä sertifikaattia
sovelletaan kehittämiseen, tuotantoon ja myyntiin hartsibetoni kuivatusjärjestelmissä.

Yrityksemme on myös saanut kansainvälisen KOMO® tuotesertifkaatin, joka myös koskee kuivatusjärjestelmän elementtejä, sekä myös
BSB® tuotesertifikaatin, joka varmistaa tuotteen ja asennuksen
ympäristöllisen yhteensopivuuden
pohjaveteen, sekä niiden kierrätettävyyden. Asiakkaat jotka valitsevat ANRIN laatua varmistavat saavansa pitkäkestoisen, ympäristöystävällisen ja korkea suorituskykyisen tuotteen.

ANRIN GmbH:lla ei laiskotella.
Olemme jatkuvan kehityksen alla
ja aina selvästi orentoituneet kohti
markkinoiden vaatimuksia. Miljoonat metrit onnistuneesti asennettua
kourua ovat todiste siitä että olemme
menossa oikeaan suuntaan asiakaskeskeisessä strategiassamme.

Katseet tiukasti tulevaisuutta kohti
Gerald Broermann
Toimitusjohtaja

Onnistumisemme pohjustana on
joukko hyvin päteviä ja sitoutuneita työntekijitä, sekä toimistossa että kentällä, asiakaspalvelussa ja hallinnossa, kehitysosastolla ja tuotannossa, sekä toimeksiannossa ja toimituksessa. ANRIN
GmbH työllistää tällä hetkellä n.
45 asiantuntijan vakiohenkilöstön.

Heidän pätevyytensä on keskeinen
elementti yrityksemme filosofiaa.
Tästä syystä, ANRIN GmbH kehittää kaupallista toimintaansa ja
haastaa henkilöstönsä parantamaan osaamistaan laajalla aloitteella sisäisestä jatkokoulutuksesta.
Tuloksena yrityksen laatutavoitteet
saavat vankan perustan tulevaisuuden tehtäviin ja haasteisiin.

Markus Stöppel
Myyntijohtaja

Yritys myös jatkuvasti investoi
modernisointiin ja kasvuun.
Esimerkiksi, uusi CRM järjestelmä
ostettiin äskettäin optimoimaan
asiakaspalvelua. Huomattavia investointeja on myös tehty ympäristöalueella ja kasvihuoneiden
ja logistiikan laajentamiseen.
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Kutsumme sinut
selvittämään lisää
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Alwin Berghoff GmbH
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