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Заваръчни машини за МИГ-МАГ , ВИГ и  
ММА заваряване  и Плазмено рязане

KÜHTREIBER LTD е фирма , специализирана  в 

производството и дистрибуцията на Заваръчна 

техника. Основана през 1998г като семеен бизнес , 

се характеризира със своята стабилност, стремеж 

към най-високо качество и надеждност на 

предлаганите продукти.

Заваръчни машини 

Телоподаващи ● Аргонови ● Електрожени 

● Изнесени постове ● Охладителни системи

www.kuhtreiber.cz

TYSWELD ® е полска фирма ,производител и 

дистрибутор на заваръчна тел и консумативи за 

заваряване. Всички заваръчни материали са 

подложени на строг контрол за качество. Всеки 

продукт отговаря на най-високите изисквания, 

потвърдени от съответните сертификати и 

опаковката е предназначена да улесни икономиката

на заваръчни материали и контрол на отпадъците. 

Електроди ● Стоманена тел ● Алуминиева тел 

●Шлангове ● Консумативи

www.tysweld.com

Компанията Fachowiec „Професионалист“ е 

създадена през 1991г в Познан, Полша като 

специализиран търговец на едро на Заваръчна 

техника.През годините в тяхната идеология заляга 

на първо място „Високото качество на най-ниска 

цена“ , непрекъснатото сътрудничество с водещите 

търговци на едро на европейските и  източните 

пазари.
Заваръчни машини 

Телоподаващи ● Аргонови ● Електрожени 

● Комбинирани апарати ● Охладителни системи

www.fachowiec.com

Trafimet Group – еквивалент за качество и 

надеждност от близо 40 години. Компанията се 

фокусира върху устойчивото развитие , качеството , 

иновациите , обслужването . Това несъмнено е 

правилната посока ,тъй като се превръща в една от 

най-големите и международно признати компании в 

сектора на Заваряването.Част от Trafimet Group са : 

 

● Шлангове МИГ , ВИГ , Плазма ● Kонсумативи 

● Волфрамови електроди 

www.trafimetgroup.com



Заваръчни машини за МИГ-МАГ , ВИГ и  
ММА заваряване  и Плазмено рязане

Лични предпазни средства

И още много...

За любителите и специалистите в областта на 

Газокислородното рязане и заваряваме 

предлагаме широка гама от Резаци , Горелки , 

Редуцир Вентили , Клапани и резервни части от 

водещи производители в бранша. 

www.yildizgaz.com.tr

www.mestrinerwelding.com                                                  

www.oxyturbo.it

Предлагаме многообразие на Припои, като един от 

водещите дистрибутори е EUROBRAZING , Италия.

 

Обмазани ●  Необмазани ● Сребърни ● 

Бронзови ● Меднофосфорни ● Алуминиеви 

припои

Електроди

info@eurobrazing.com

Погрижили сме се за вас, Заварчици!

При нас можете да откриете всичко, което да 

предпази очите , ръцете и тялото ви ! Нашите 

продукти гарантират здравословни и безопасни 

условия на труд, като защитават работещите от 

вредни въздействия на околната и работната 

среда.

Соларни маски ●  Шлемове ● Ръкавици 

● Гамаши ● Очила ● Резервни части ● 

Прахозащитни маски ● Ръкавели ● Престилки 

Ние от РЕДКО – ТГ ООД сме фирма , за която 

вашите нужди са от съществено значение за нас. 

Поради което , броят на предлаганите от нас 

продукти се увеличава постоянно с цел да ви 

предложим : 

Най-голям избор ! Най-високо качество! 

Най-добри цени ! 

Най-добро отношение !



Контакти

Магазин – Сервиз

Гр.Пловдив  Ул.Одеса 10

Тел: 032 / 671633;  032/ 642514

Redko_tg@abv.bg
www.redkotg.com

Магазин - 2

Гр.Пловдив  Ул.Янко Сакъзов 34

Тел: 032 / 64395     

Redko_dostavki@abv.bg
www.redkotg.com
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