SEROS KY

TYÖKALUAGENTTI
SAAT YLI 200 LAATUVALMISTAJAN TUOTTEET
SUOMESTA JA MAAILMALTA YHDELTÄ KONTAKTILTA

Työkalut ja tuotteet
teollisuuteen ja
kunnossapitoon

Oletko 100 % tyytyväinen työkaluihin ja laitteisiin, joita käytät työssäsi?
Koetko tuotteiden etsimisen, tilaamisen ja riittävyydestä huolehtimisen
työlääksi ja liikaa aikaa vieväksi? Ulkoista työkalujen ja muiden tuotteiden
hankinta kittiläläiselle SeroS Ky:lle.

TURVALLISEEN JA TEHOKKAASEEN
TYÖSKENTELYYN
KULUTUSTUOTTEET

ff koneiden voitelu
ff puhtaanapito: kiinteistöt ja koneet
ff rasvanpoisto
ff jäänsularae
ff aerosolit

TYÖKALUT

ff käsityökalut
ff erikoistyökalut
ff sähkö- ja akkutyökalut

TYÖSTÖKONEET JA NIIDEN TYÖKALUT

ff sorvit, jyrsinkoneet, hiomakoneet
ff hitsauskoneet
ff kulutusosat, mm. terät, laikat, lisävarusteet jne.
ff kierretapit

YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSRISKIEN
MINIMOINTI
ff öljyn- ja kemikaalien imeytystuotteet

”Jos vakiotuotteista ei löydy
sopivaa, tarpeesi ratkaistaan
mittatilaustyönä.”

SeroS Ky
Historia

Perheyritys
Yrittäjä Seppo Rauhala
ollut yrittäjänä vuodesta 2006
Työhistoria sitä ennen alan
yritysten palveluksessa sekä
koneurakoitsija Kittilässä
ja Muoniossa

NÄIN HYÖDYT, KUN HANKIT
TYÖKALUT SEROKSELTA

Asiakkaat

1. Hankit tarvitsemasi työkalut yhdellä kontaktilla

Energia- ja sähkölaitokset

Seroksen asiakkaana käytössäsi on yli 200 valmistajan ja toimittajan valikoima.
Koska SeroS on päämiehistä riippumaton, saat myös mittatilausratkaisuja
joustavammin. Palvelu voi sisältää tarpeiden kartoituksen, tuotteiden etsimisen
ja tilaamisen, testierän hankkimisen, lopullisen tilauksen, tuotekoulutuksen sekä
tuotteiden riittävyydestä huolehtimisen jatkossa.

2. Turvaat vaivattomasti tuotteiden jatkuvan saatavuuden

Tee sopimus, niin huolehdimme puolestasi tuotteiden riittävyydestä ennakoimalla
kulutusta. Saat tarvitsemasi tuotteet ilman että, sinun tarvitsee niitä erikseen
tilata. Meiltä löytyy varastosta aina myös vakiotuotteita, jotka saat nopeasti koska
SeroS on lähellä. Hankimme sinulle kaikki tuotteet kotimaisilta tukkureilta tai
suoraan valmistajalta.

3. Saat parhaiten työtäsi tukevat tuotteet

Ei sitä mitä meiltä löytyy, vaan sitä mitä tarvitset. Perehdymme tarkasti tarpeisiisi
ja etsimme niitä parhaiten vastaavat tuotteet eturivin valmistajien valikoimista.
Jos vakiotuotteista ei löydy sopivaa, tarpeesi ratkaistaan mittatilaustyönä.
Saat koe-erän testattavaksi edullisemmin. Näin varmistamme, että saat
aina rahoillesi vastinetta: tuotteita, jotka toimivat testatusti siten kuin haluat.
Saat halutessasi tuotekoulutuksen koko henkilökunnalle.
Olemme enemmän kuin työkalujen myyjä. Olemme itse tehneet vuosia töitä
teollisuudessa, koneurakoinnissa ja kunnossapidossa. Nyt käytämme kokemuksemme sinun hyödyksesi työkaluagenttina.

4. Saat aina teollisuuslaatua hyvällä takuulla

Emme myy massatuotteita, vaan teollisuuslaatuisia merkkituotteita vaativille
ammattilaisille. Saat aina päämiehen takuun tuotteillesi. Päämiehiämme ovat
mm. Milwaukee, Facom, Gedore, Bacho, KS Tools, IR, Müller ja Facom.
Meillä on lisäksi oma tuotemerkkimme BS Products.

KUN HALUAT TYÖKALUILTA ENEMMÄN
Ota yhteyttä Seppo Rauhalaan ja sovi esittely yritykseesi,
puh. +358 400 646 507 tai seppo.rauhala@seros.fi.
Tilanteen mukaan saat hinnaston heti esittelyssä
tai tarjouksen kun olemme tutustuneet tarpeisiisi tarkemmin.
SeroS Ky, Muoniontie 3398, 99300 Muonio

Teollisuus, mm. paperitehtaat
Kaivokset
Laskettelukeskukset
Valtion ja kunnan toimijoita,
puolustusvoimat

