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Budowa Mostu w Milówce (Skanska S.A.)

Fot. Mazur

Żurawie
od Mazura
Firma PHU Strzecha Krzysztofa
Mazura powstała w 2002 r. Jest w 100%
własnością polskiego kapitału. Biuro
mieści się w Katowicach – Giszowcu.
Obecnie Mazur jest w trakcie budowy
bazy sprzętowej w Mysłowicach, gdzie
z czasem zostanie przeniesiona siedziba.
Oddział znajduje się w Krakowie.
Firma charakteryzuje się bardzo dużą
dynamiką wzrostu ilości maszyn
w parku maszynowym. Pierwszy
żuraw został zakupiony w 2002 roku,
a kolejne 4 w 2003 r. Od 2004 r. zakupiono 50 żurawi wieżowych (w tym 12
fabrycznie nowych) i żuraw kołowy
Q=90T. Oferta handlowa obejmuje
żurawie dolnoobrotowe (Liebherr 63K,
50K, 35K, 28K, 27K) oraz żurawie górnoobrotowe (Liebherr 200HC, 80HC,
63HC, 180EC-H, 154EC-H6, 110ECB6, 71EC-B5, 71EC, 45EC; Wolff
200EC, 100EC, 92SL; Peiner SK126,
SK106, SK96, SK70, SK56; Comansa
11LC90). Więcej informacji na temat
żurawi można znaleźć na stronie internetowej www.zurawiewiezowe.pl.
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Obsługa klienta prowadzona jest
głównie
w
biurze
handlowym.
Informacje udzielane są najczęściej
osobiście na spotkaniach, a także
telefonicznie oraz przez Internet.
Na stronie dostępny jest formularz

Budowa Centrum Handlowego GTC Kazimierz w Krakowie (Budus S.A.)

s t y czeń forum budowlane
2 009

zapytania ofertowego ułatwiającego
pierwszy kontakt.
Mazur oferuje kompleksową obsługę
klienta od doradztwa technicznego,
uzgodnienia lokalizacji, posadowienia,
zorganizowania transportu, montażu
oraz dokonania odbioru UDT i protokolarnego przekazania sprzętu do
eksploatacji. Żurawie wypożyczane są
wraz z obsługą operatorską. Operatorzy
są pracownikami firmy. Mazur dysponuje także wykwalifikowaną kadrą
techniczną oraz własnymi brygadami
montażowymi.
W firmie nie obowiązuje cennik
wynajmu żurawi. Każda oferta jest
przygotowywana
indywidualnie
z uwzględnieniem warunków dotyczących transportu i montażu oraz konfiguracji. Istnieje możliwość nabycia
żurawi w formie leasingu i ratalnej.
Do stałych klientów firmy PHU Strzecha
Żurawie należą m.in.: Skanska S.A.
(mosty w Milówce i Pilźnie), PBOiUT
Śląsk Sp. z o.o. (TBS w Katowicach
– 4 żurawie, basen w Gliwicach), Budus
S.A. (GTC Kazimierz w Krakowie – 3
żurawie, klinika Provita w Katowicach,
hotele Diament we Wrocławiu i Katowicach), GPBP S.A. (osiedle w Tarnowskich Górach, obiekty na terenie
Koksowni Radlin), KPB Cracovia
Sp. z o.o. (hotel Olsza w Krakowie), PB
Katowice S.A. (obiekty na terenie Koksowni Radlin oraz Koksowni Przyjaźń
w Dąbrowie Górniczej), Warbud S.A.
(hotel System w Katowicach).



Fot. Mazur

