За нас

REMTECHSTROY GROUP е консорциум от EC компании, REM заводи и под заводи
доставчици от Европа, България, Германия, Русия, САЩ, Китай, Иран, Индия и други
държави - предлагащи комплексни REM™ услуги, REM™ продукти и REM™ технологии:
обслужващи широк спектър от промишлени предприятия от сферата на енергетиката,
тежката мино-добивна, мино-преобработвателна, химическа, железопътна,
транспортна, машиностроителна, корабостроителната и кораборемонтна промишленост.

Високото качество на извършваните сложни индустриални ремонти, едногодишният
гаранционен период и дългият след ремонтен срок на експлоатация на ремонтираните
съоръжения е основният мотив за избор на REMTECHSTROY GROUP Консорциум като
коректен и надежден партньор от известни фирми като: “Девня цимент” АД –
Italcementi Group
, Национална
Компания “Железопътна Инфраструктура”
,
БДЖ ЕАД
,
“IR” Национална Железопътна Компания Индия
,
“РЖД” Национална Железопътна Компания Русия
,
Австрийски федерални железници ÖBB
,
Турските държавни железници (TCDD)
,
Мини Марица Изток – гр.Раднево
,
Стомана Индъстри – гр. Перник
,
Каолин – гр. Сеново
,
Пристанище – гр.Варна
, ВИК – гр.Варна и други компании.

REMTECH™ нова модернизирана железопътната техника заема все по-голям пазарен
дял в Азиатският и Европейски пазар на железопътна строителна механизация през
годините. Нашите продукти са реализират и успешно се изнасят в цял свят, като:
Европа, САЩ, Египет, Бразилия, Югоизточна Азия и много други страни и региони,
където те се ползват с много добра репутация пред нашите клиенти.
В REMTECHSTROY работят висококвалифицирани специалисти, включително около 200
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инженери и техници, които обхващат една пета от общия ангажиран щат. В далечната
1975 г. е основана НПЛ по ТЗП/ТУ-Варна - Секретно Научно Производствено
Предприятие по Теория на Заваръчното Производство с основен предмет на дейност:
специализиран ремонт, заваряване, рязане, ремонтни технологии за ремонт и
отстраняване на аварии по военна техника, тежка механизация, надводни и подводни
съоръжения под прякото подчинение на Министерството на Отбраната на Република
България. Тази Секретна Научно Производствена Лаборатория е основен фундамент
като теория, като натрупан професионален и практичен опит, полагайки основите на
фундаменталните научни изследвания на REMTECHSTROY група компании, обширна
номенклатура от REM™ Услуги, REM™ Продукти и REM™ Технологии предлагани днес,
стимулира развитието на изследователката и развойната дейност в бъдеще в сферата
на ремонт, модернизация, проектиране и предлагане на все по-нова REM™
Строителната Железопътна Техника.

REMTECHSTROY GROUP се ползват с много добра репутация във основа на
предлаганите висококачествени продукти, непрекъснато разширяване на пазарния дял
и отлично обслужване. Основните подразделенията на REM се базират в град Варна,
град Търговище и икономическа зона Девня, с цел да покрият всички нужди на
вътрешния и международните пазари. Повече от
10 /десет/
офиси и клонове, 120 агента и 08 /осем/ сервизни центрове
са създадени в Европа и по-света. Консорциум REMTECHSTROY Group е винаги готов
да предоставя все повече продукти и по-добро обслужване на своите клиентите.

Постоянната научно развойна работа, участие на специализирани научни конференции,
внедряване и изпитание на наши технологии и въведената комплексна система за
контрол на качеството ISO9001:2000 са част от постоянни и планови мерки за
повишаване на нашата конкурентност и високо качество на обслужване в името на
клиента.

Благодаря за избора на REMTECHSTROY GROUP - вашето нужди са сърдечно очаквани
и добре дошли винаги.
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