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ÊÎÌÏÐÅÑÎÐÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ ÏÎÄ ÍÀÅÌ
Уважаеми Бизнес партньори,
Имаме удоволствието да Ви представим съвместно с Air4rent най - широката гама стационарни компресори под
наем в страната.
С дългогодишния ни опит в предлагането на компресори от световно реномирани марки като Atlas Copco и
Comp Air, ние Ви предлагаме качествен, сух въздух за вашето производство без капиталови разходи, с висока
сигурност и намален ангажимент по поддръжка. Предлагаме Ви решение на следните задачи:
• Минимален престой при авариен или планов ремонт;
• Временно увеличение на производството - голяма или спешна поръчка;
• Тест преди закупуване на компресорно оборудване при недостиг на сгъстен въздух;
• Машина под наем за времето на доставка на ново оборудване;
• Дългосрочен наем. Имате нулеви капиталови разходи и машина, която можете да замените веднага при
промяна на производствените нужди.
Имаме опит в предлагането на дългосрочен годишен наем на компресори осигуряващи 24 часово производство
като поемаме напълно сервизното обслужване и поддръжката на машините. За Вас остава да се фокусирате в
развитието на основния си бизнес.
Попитайте ни за програмата за дългосрочен наем!

ÁÚÐÇÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ È ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ
Â ÖßËÀÒÀ ÑÒÐÀÍÀ!

Предлагаме Ви под наем компресори Atlas Copco в широка гама от модели и
видове.

Винтови маслени компресори – от 1.3 до 50.5 м3/ мин - от машини с фиксирани обороти до такива с
вградени хладилни изсушители и с честотно регулиране на оборотите.

Винтови безмаслени компресори – от 8.4 до 79 м3/мин – с фиксирани обороти и честотно регулиране
на дебита.

Хладилни изсушители за сгъстен въздух – от 3 до 45.6 м3/мин осигуряващи качествен сух въздух.

КОМПРЕСОРИ И ИЗСУШИТЕЛИ - ВТОРА УПОТРЕБА
При стартиращо ново производство,спешна нужда или разширение на производството, където всеки
разход е от значение, ние Ви предлагаме икономически изгодно и надеждно решение - да закупите
първокласни маслени и безмаслени винтови компресори - втора употреба с гаранция за основните
компоненти. Подсигурен сервиз и резервни части в България.

Офис: София 1220
Илиенско шосе 8А
GSM: 0888 202 212
e-mail: kammarton.rental@rentwork.eu

Rent to work for your success!
www.rentwork.eu

