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Zaji�tění kvality a výroby 

Sodemann Industrifjedre A/S je společnost, která se specializuje na prodej pru�in. 

Nabízíme rychlé dodání do druhého dne z největ�ího skladu pru�in v Dánsku. Mů�eme 

také nabídnout speciální pru�iny pro konkrétní účely. Sodemann Industrifjedre A/S dodává 

pouze pru�iny vyráběné v procesech nejvy��í kvality. V�echny závody, se kterými 

spolupracujeme, mají výrobní a měřicí zařízení, která splňují současné přísné po�adavky 

na kvalitu. Pou�íváme jen dráty s certifikovanou nejvy��í kvalitou. Dodr�ováním těchto 

po�adavků je zaji�těna technická kvalita. 

Ná� katalog obsahuje informace o normách DIN, číslech materiálu (Werkstoff), normách 

EN atd. pro různé skupiny výrobků. Samostatná specifikace jednotlivých dodávek 

standardních pru�in obvykle není nutná. Pokud při objednávání speciálních pru�in 

po�adujete protokol o měření nebo kopii certifikátu drátu od dodavatele drátu, mů�eme je 

dodat společně s objednávkou. Při objednání prosím uveďte, které informace po�adujete. 

Ka�dá polo�ka dodávaná společností Sodemann Industrifjedre A/S má vlastní číslo a 

v�echna data se zaznamenávají do výpočetního systému. V�echny výkresy, obrázky a 

data jsou chráněny díky kompletnímu interními i externímu zálohování. 

Dal�í po�adavky na kvalitu na na�í straně, například na rychlé dodání, spolehlivost 

dodání, dodávky na principu Just In Time, ceny a servis atd., plníme díky nejnověj�ím 

poznatkům a technologiím v oblastech správy objednávek a skladového hospodářství, 

financí a administrativy atd. Na�i skvělí zaměstnanci se znalostmi o mezerách na trhu v 

tomto odvětví mají mimoto smysl pro osobní odpovědnost ve v�ech oblastech své práce. 

Společnost Sodemann Industrifjedre A/S chce být v�dy nejlep�ím a preferovaným 

dodavatelem standardních pru�in. Sodemann Industrifjedre A/S proto neustále provádí 

nejrůzněj�í zlep�ení, aby v�dy splňovala vlastní vysoké interní po�adavky. Sodemann 

Industrifjedre A/S vítá jakoukoli konstruktivní kritiku, abychom v dialogu s na�imi zákazníky 

byli v�dy schopni splnit co nejvíce po�adavků externích zákazníků. 
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