Зі складу у Львові або під замовлення
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Двотаври HEA, HEB, HEM, IPE, IPN
Швелери UPE, UPN
Труби електрозварні профільні
Кутники нерівнополочні
Нержавіючий металопрокат:
o листи
o труби
o двотаври
o кутники
штрипс в рулонах товщиною від 0,2 до
5 мм і шириною від 20 до 50 мм
перфоровані листи з чорної,
оцинкованої або нержавіючої сталі
спеціальні сталі і сплави - HARDOX,
Quard, XAR, Relia, Creusabro

▪
▪

атмосферостійка сталь – COR-TEN
просічно-витяжний лист з алюмінію та
нержавійки

Наші переваги
✓ Комплектація невеликих
замовлень
✓ Наявність на складі
стандартних позицій
✓ ЦІНА
✓ Додаткові послуги
(порізка, гнуття, зберігання)

м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 7 (офвс)
вул. Шевченка, 321 (склад №1)
вул. Зелена, 238 (склад №2)
+38 (096) 219-82-70
+38 (099) 031-84-54

+38 (099) 544-62-65
+38 (097) 968-82-63

sales@eurometal.com.ua

www.eurometal.com.ua
www.facebook.com/eurometalukraine
Звертайтесь до нас і переконайтесь, що із
металом з Європи працювати вигідно та
просто!!!

Чому купувати металопрокат у
компанії «Єврометал» вигідніше,
ніж прямий імпорт?

ЕКОНОМІЯ НА ДОСТАВЦІ
А Вы задумувались над тим, що кожна недовантажена тонна
металопрокату, у порівнянні з повною машиною вагою 22 тонни,
збільшує ціну тонни металу до 4000 грн!
НЕ ВІРИТЕ? Тоді давайте порахуємо – середня вартість автомобільної
доставки, наприклад, з промислових районів Польщі в центр України
(Житомир, Київ) – 55 000 гривень. Якщо при транспортуванні 22 тонн,
вартість доставки складе 2 500 грн/тонна, то при 10 тоннах – 5500
грн/тонна!

Вартість нашої
доставки завжди
мінімальна

А брокерські послуги? А комісія банку за купівлю валюти та переказ
коштів? А ще деякі компанії вимушені везти навіть менше, ніж 10 тонн
одним автомобілем!

ГАРАНТІЯ НАЙВИГІДНІШОЇ ЦІНИ

Мы працюємо з
великою
кількістю
постачальників

Компанія Єврометал працює з великою кількістю постачальників
металопрокату, а також напряму із заводами-виробниками, тому
звертаючись до нас, Ви можете бути впевненими, що поставка
будет здійснена на основі найкращої пропозиції.
Вам не потрібно звертатись до 10 постачальників і чекати
відповіді, аналізуючи всі пропозиції з урахуванням доставки та
інших умов – працюючи з нами Ви завжди можете бути
впевненими, що купуєте металопрокат на вигідних умовах.

СЕРВІС
Щоб не писати нудними стандартними фразами про нашу клієнтоорієнтованість,
хочемо розповісти про один звичайний приклад із нашої роботи. Звертається в
четвер о 21.20 до нас клієнт, якому тільки-що на нараді оголосили, що в
понеділок здача об’єкту на який не вистачає 7 тонн балки HEB 240… Не закінчать
роботи – будуть неприємності. Протягом ночі ми знайшли машину, яка вже
ранком наступного дня вантажилась у Польщі, в ніч з п’ятниці на суботу
розмитнилась, в суботу ми для Клієнта ці 7 тонн балки порізали на фрагменти
згідно його специфікації, інакше б він просто не встиг зробити цього у себе на
заводі, знову ж таки вночі завантажили і в неділю в обід машина з балками вже
розвантажувалась в Києві. Об’єкт зданий, і Клієнт і ми щасливі!

24/7/365

ТАК МИ ПРАЦЮЄМО З КОЖНИМ КЛІЄНТОМ І НАМ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ
ВИРІШУВАТИ ТАКІ ЗАДАЧІ!

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Порізка
Зберігання
Доставка
Відтермінування

Наша компанія пропонує також додаткові послуги, такі як:
- Порізка профільного металопрокату на стрічковій пилі. Максимальні
габарити профілю – 500х700 мм. Точність порізки +/-1 мм
- Доставка металопрокату в будь-яку точку України. Завдяки
величезному досвіду, вартість нашої доставки завжди мінімальна

- Зберігання і комплектація металопрокату в себе на складі
- Надання постійним Клієнтам відтермінування платежу до 30
днів.

