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EKOCEL – specjaliści od śmieciarek
Firma EKOCEL wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Zoeller. Jest największym producentem śmieciarek w Polsce zajmując także pozycję lidera krajowego rynku w zakresie dostarczania nowoczesnych rozwiązań dla firm komunalnych. Najlepszą gwarancją jakości i rzetelności
jest ponad 1.800 pojazdów ze znakiem EKOCEL eksploatowanych codziennie przez polskie
firmy komunalne. Wizytówką firmy są pracownicy. To ich doświadczenie, profesjonalizm i kompetencje stanowią największą wartość firmy. A wysoka jakość produktów potwierdzona jest
certyfikatami ISO 9001: 2008 i 14001: 2004.
W ramach rzetelnego partnerstwa z klientami i dostawcami EKOCEL projektuje, wytwarza i dostarcza do użytkowników wysokiej jakości produkty.
Dzięki wieloletniej działalności na rynku polskim
i zagranicznym firma posiadła doświadczenie
i wiedzę, które dla użytkownika jej produktów
oznaczają konkretne korzyści.
EKOCEL oferuje zabudowy przygotowane
do transportu różnych frakcji odpadów. Dzięki
szerokiemu zakresowi pojemności skrzyń ładunkowych (od 7 do 31 m3) EKOCEL jest w stanie
dostarczyć rozwiązanie optymalnie dopasowane
do konkretnych potrzeb użytkownika. Zabudowy
oferowane przez EKOCEL wyposażone są we
wrzutniki typu otwartego lub zamkniętego, które
mogą obsługiwać wszystkie rodzaje standardowych pojemników na odpady. W razie potrzeby
firma jest w stanie przygotować i zrealizować zadania, które uwzględnią wszystkie indywidualne
oczekiwania klientów w zakresie dostaw sprzętu
do wywozu odpadów.
EKOCEL jest także autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym firmy FAUN. Oferuje zarówno pojazdy do wywozu odpadów, jak również uniwersalne zamiatarki miejskie VIAJET.
Dla użytkowników sprzętu niezwykle ważna jest obsługa serwisowa. EKOCEL posiada w Polsce trzy
stacjonarne punkty serwisowe (Rekowo Górne,
Warszawa, Chorzów) oraz serwisy mobilne we Wrocławiu, w Warszawie, Chorzowie, Poznaniu, Jaro-
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sławiu, Rekowie Górnym i Szczecinie. Firma oferuje
kompleksowe rozwiązania polegające na testowaniu, naprawach i przeglądach serwisowych. Zapewnia też dostawę oryginalnych części zamiennych.
Co jeszcze wyróżnia firmę EKOCEL? Z pewnością
dynamika i elastyczność działania oraz szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku. Firma podchodzi do każdego klienta indywidualnie, dopasowując swą ofertę do jego potrzeb i oczekiwań. Uznaje bowiem, że partnerska współpraca powinna przynosić długoterminowe korzyści obu stronom. Dlatego też EKOCEL udoskonala i rozwija swe produkty,
gwarantując ich najwyższą jakość. Każdy z nich wykonany został w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa określonymi przez UE.
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