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10 OOO! Fabryka innowacji
Miło

w fabryce ZOELLER TECH została wyprodukowana zabudowa nr 10 OOO.
jubileuszowego egzemplarza została firma NordRen z Norwegii. Z tej okazji 15 listopada
2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie śmieciarki naszemu norweskiemu klientowi.
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Górnym rozpoczęliśmy nowy etap w rozwoju naszej firmy. Powstanie jednej z największych fab ryk w Europie,
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Najlepsza gwarancja jakości

całym świecie . A dziesięciotysięczna śmieciarka JOAB TWIN

wyprodukow ana w polskiej fabryce jest kolejnym dowoFirma NordRen
r azu

stała s i ę

rozpoczęła dz i ałalność

istotnym graczem w

w 2013 roku i od

branży

firm

zajmują

dem wszechstronnego doświadczenia polskiego zespołu,
ale też potwierdzeniem atrakcyj ności projekt owanych

cych się wywozem odpadów komunalnych. Od początku

przez ZOELLER TECH pojazdów komunalnych - powiedz iał

postawiła

na produkty marki JOAB. Obecnie posiada
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Rainer Rohler, prezes Zarządu ZOELLER TECH Sp. z o.o.,
podczas uroczystości przekazania jubileuszowej śmieciarki

co stanowi najlepszą gwarancję jal<aści naszych produktów.

swojemu norweskiemu klientowi - firmie NordRen.

Wzorcowa współpraca ZOELLER TECH i JOAB pozwala
spełnić wysokie

oczekiwania naszych klientów. Efektem

tej współpracy jest wzmacnianie naszej wspólnej pozycji
na rynkach skandynawskich.

W uroczystości przekazania jubileuszowego pojazdu
brali udział przedstawiciele firmy NordRen oraz firmy JOAB
ze Szwecji. Gospodarzem wydarzenia był ZOELLER TECH,
reprezentowany przez Zarząd oraz prokurentów spółki.

Przypomnijmy, że historia Grupy ZOELLER sięga roku
1947. A my ponad 25 lat temu rozpoczęliśmy produkcję
w Polsce pod nazwą SKK (dzisiaj ZOELLER TECH). Pierwsze pojazdy powstawały w Sosnowcu, jednak po pół roku
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