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Основните насоки, в които ПАНГРАЦ ЕООД работи и се развива успешно са
абонаментно и сервизно обслужване, доставка и монтаж на асансьори и ескалатори,
както и тяхната реконструкция, модернизация и извършване на всички видове
ремонти свързани с тях,както и доставка на резервни части и консумативи за всички
марки асансьори и ескалатори.
Нашият най- важен актив е човешкият ресурс.
Персоналът, назначен в PANGRATZ Ltd - това е нашият потенциал.
Всеки от персонала на ПАНГРАЦ ЕООД е с
дългогодишен опит в бранша и с годините се е доказал на съответната
длъжност- продажбата, монтажа и поддръжката на асансьори, ескалатори и пътеки,
инвалидни платформи. Всеки, който е част от екипа на фирмата притежава
професионализъм и ориентираност към постигане на оптималното качество,
отличава се с висока техническа компетентност и грамотност.
В ПАНГРАЦ ЕООД държим на спазването на действащото на територията на
страната законодателство. Ето защо ПАНГРАЦ ЕООД е вписана в регистър на лицата,
извършващи п оддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена
опасност на ИДТН, това гарантира на своите клиенти, че асансьорите, както и ескалаторите
сервизирани и монтирани от фирмата, отговарят на всички изисквания.

От ПАНГРАЦ ЕООД желаем и искрено се надяваме да бъдем партньори.
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Абонаментното сервизно обслужване на асансьори, ескалатори и инвалидни
подемници стои на първо място в ПАНГРАЦ ЕООД. Ние се гордеем с бързо и
професионално обслужване от най–високо ниво. Нашите предложения и решения са
базирани на най-новите технологии, както и на богатия опит и обширните знания на
персонала ни. Ескалатори, подвижни тротоари/ пътеки и асансьори- всички те представляват
значителна и дългосрочна инвестиция, която обаче бързо се обезценява, ако се пренебрегне
и занемари.

ПАНГРАЦ ЕООД спомага за запазване на стойността, като концепцията за поддържане в
изправност от ПАНГРАЦ ЕООД прави това възможно. От благонадеждността на Вашето
асансьорно съоръжение зависи не само добрата Ви репутация като собственик, но и
доброто име на ПАНГРАЦ ЕООД. В ПАНГРАЦ ЕООД сме разработили, прилагаме и
усъвършенстваме програма за профилактично сервизно обслужване за всеки вид
съоръжение. Основно внимание обръщаме на безопасността на ползвателите на
съоръженията, както и на безопасността на служителите на фирмата. Друг основен елемент
от програмата ни за сервизно обслужване е превантивното сервизно обслужване съчетано
с превантивна диагностика с цел намаляване и дори елиминиране на престоят на
съоръженията поради повреди. В резултат асансьорите и ескалаторите, поддържани
от нас имат изключително ниско ниво на повреди и аварии. Тази програма се е доказала
в над 100 обекта на територита на страната. Също така тази програма се доказва и в
момента при водещи фирми на пазара на сервизното обслужване на високия клас
асансьори и ескалатори.
Безопасността е водеща за ПАНГРАЦ ЕООД при извършване на всички дейности по
обслужването.Всички наши действия са насочени към осигуряване на безопасността
на ползвателите на обслужваните от нас съоръжения. Ето защо нашите техници са
непрекъснато обучавани и проверявани по отношение на прилагане на строгите правила
за безопасност както за тях самите, така и за осигуряване на безопасност на ползвателите
на съоръженията.

АБОНАМЕНТНОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СТОИ НА ПЪРВО МЯСТО
В ПАНГРАЦ ЕООД
Ние предлагаме повече от продукти и услуги, ние предлагаме РЕШЕНИЯ!
Сервизното обслужване от PANGRATZ Ltd включва
Регулярно профилактично почистване и смазване на всички възли.
Всички необходими настройки и донастройки.
Техническо обслужване и извънпланово-предупредителните ремонти.
Текущи ремонтни работи.
Профилактични прегледи на съоръженията и предпазните им устройства
Водене на дневник, който да отразява техническото състояние на съоръженията и
резултатите от проверките и ремонтите, както и съставяне на двустранно подписани
протоколи след всяко посещение на служители на PANGRATZ Ltd.
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Всички резервни части, включително и бързоизносващи се такива, необходими за
поддържането на асансьорите и ескалаторите в техническа изправност и годни за
безопасна експлоатация се осигуряват от PANGRATZ Ltd независимо от марката
на съоръжението.
Денонощен сервиз за извършване на ремонтни работи за освобождаване на заседнали пътници.
Да възстановява в техническа изправност асансьорите и ескалаторите при повреда,
времето за пристигане на обекта да е до един час от получаване на заявка при
необходимост от сервизно обслужване.
Да почиства машинното помещение и дъното на шахтата.
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