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Новият ни Обучителен Център осигурява 120 кв.м. 
пространство, позволяващо на Инженерите разра-
ботване на най-добрите решения. Ние разполагаме 
с изобилие от опит и знания, които ни разгранича-
ват от конкуренцията, и се стремим да ги споделим 
с Вас! 

Трелеборг Сийлинг Солюшънс България фокуси-
ра всички свои усилия върху това да бъде Ваши-
ят бизнес катализатор, осигуряващ най-иноватив-
ните и ценни уплътнителни решения, които да Ви 
тласнат далеч отвъд конкуренцията. С нашите 1000 
кв.м.площ на новия ни адрес, бихме искали да Ви 
предложим глобален обхват чрез локалното ни при-
съствие в София. 

За да Ви докажем и двете, скоро ще Ви поканим на 
лична среща.

Гюнтер Х. Вемер, Генерален директор

Уважаеми партньори, 

Ние считаме, че инженерната компетентост, логис-
тичното управление и близостта с клиента са ключо-
ви фактори за успешното предоставяне на услугите 
на Трелеборг Сийлинг Солюшънс. За да разширим 
своя обхват от дейности и за да задоволим нараства-
щото търсене, нашият офис ще се премести на нов 
адрес в София, считано от 1 октомври 2013 год. 

От новият адрес ще продължим да обслужваме всич-
ки наши клиенти в Югоизточна Европа, включително 
България, Румъния, Беларус, Украйна и Турция. 

В нашия Инженерен център, опитният ни екип раз-
работва персонални уплътнителни решения за Вас, 
както и индивидуален дизайн при необходимост. 
Ние предлагаме услуги на местно ниво чрез посе-
щения на нашите Инженери въвВашата фабрика, 
говорещи Вашия език: бългаски, руски, турски или 
английски или поддръжка директно от Инженер-
ния център в София. Toй, от своя страна е свързан в 
мрежата на Трелеборг c от повече от 400 инженери, 
9 научно-изследователски центъра и 27 производ-
ствени предприятия в света. 

В рамките на нашия Център, екипът ни за обслужва-
не на клиенти управлява всички Ваши изисквания и 
поръчки, използвайки нашите напълно интегрирани 
IT системи и модерни технологии, за да осигури на-
временната доставка на Вашите уплътнителни реше-
ния и разбира се, да го направи винаги с усмивка. 

Логистичния ни Център, простиращ се на площ от 
400 кв.м. предоставя съхранение на Вашите поръчки 
на склад в климатизирана и защитена среда, за да Ви 
осигури най-високи стандарти на качеството. Разпо-
ложението в близост до летище София и до повечето 
транспортни компании дава възможност на нашата 
система за управление на доставките да се включи в 
глобалната мрежа за доставки, като по този начин Ви 
осигуряваме навременно получаване на високотех-
нологичните ни продукти. 


