Fabryka pomp i silników
ODDESSE Pumpen- und Motorenfabrik GmbH
Kontakt: Pan Mortka
Am Pappelwald 12
39387 Oschersleben

Tel.: 0049 3949 932-467
Faks: 0049 3949 932-463/431
E-Mail: info@oddesse.de
Adres WWW: www.oddesse.de

Profil firmy
Kim jesteśmy
Nasze przedsiębiorstwo istnieje już od 1854 r. Pierwsze pompy do silników pracujących w zanurzeniu wyprodukowano w nim już 70 lat temu. Dyplomy z targów, referencje, a także duży popyt świadczyły o uznaniu dla wysokiej jakości i niezawodności pomp, a także o zyskaniu poważania na międzynarodową skalę. W 1998 r. firma
kupiła nowy zakład produkcyjny na terenie przemysłowym w Oschersleben. Fachowy zespół złożony z inżynierów i wykwalifikowanych robotników wytwarza dziś produkty na bardzo wysokim technicznie poziomie. Wydajny,
nowoczesny park maszynowy zlokalizowany na liczącej 6800 m² powierzchni produkcyjnej zapewnia wysoki
standard jakości. Dla firmy oddesse system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 jest sprawą
tak samo oczywistą, jak komputerowe wspomaganie rozwoju produktu i realizacji zleceń. Sieć usługowa i handlowa firmy oddesse gwarantuje naszym klientom wykwalifikowaną pomoc i doradztwo techniczne. Dzięki przyszłościowej koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa firma oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH będzie
nadal z sukcesem kontynuować swoje ponad 100 letnie tradycje w dziedzinie budowy pomp.

Co oferujemy
Oferta firmy oddesse obejmuje szeroką gamę pomp wirnikowych różnej konstrukcji i do różnych zastosowań.
Dominującą rolę odgrywają jedno- lub wielostopniowe pompy do silników pracujących w zanurzeniu, przeznaczone do przepompowywania czystej i brudnej wody oraz ścieków, a także rozwiązania specjalne do mediów agresywnych oraz silniki pracujące w zanurzeniu. Oprócz tego firma produkuje pompy wirnikowe przeznaczone do stosowania w gospodarce wodnej, w przemyśle, budownictwie i w gospodarce komunalnej. W
zakresie budowy instalacji przemysłowych firma oddesse projektuje i wykonuje m.in. stacje pomp, przepompownie ścieków, instalacje do zwiększania ciśnienia i systemy do wydobywania wód geotermalnych.

Kogo szukamy
W Polsce szukamy zaufanych partnerów, którzy zajęliby się sprzedażą i serwisem naszych produktów. Mogą to
być firmy handlowe dysponujące doświadczeniem w dziedzinie pomp i armatury oraz posiadające klientów zainteresowanych tego typu produktami. W grę wchodzi przedstawicielstwo handlowe naszej firmy w Polsce, jesteśmy jednak otwarci również na inne formy współpracy.
Przedsiębiorstwo takie powinno działać głównie w branży górniczej lub w obszarze związanym z wodą/ściekami/wodami geotermalnymi, a także kontaktować się z biurami konstrukcyjnymi i projektowymi z tych
dziedzin.

