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O firmie
Etanco Sp. z o.o. jest częścią Grupy Etanco – międzynarodowego lidera w produkcji elementów
złącznych i zamocowań, obecnego w Europie
od ponad 50 lat.
Polska część została włączona do Grupy Etanco
w październiku 2017 r., przy czym firma istnieje
na polskim rynku od ponad 25 lat oferując swoim
klientom sprawdzone rozwiązania budowlane.
Jest wszechstronnym dostawcą technik zamocowań ze szczególnym naciskiem na rozwój unikalnych i innowacyjnych produktów. Firma oferuje
wsparcie techniczne wszystkim swoim klientom.
Etanco ma zlokalizowane bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym Biuro Obsługi Klienta, które odpowiada za realizację zamówień i udzielanie
bieżących informacji dotyczących produktów.
Na terenie całego kraju funkcjonuje rozwinięta
sieć profesjonalnych handlowców i doradców,
którzy służą klientom kompleksową wiedzą
techniczną w zakresie oferowanych produktów,
jak i ich aplikacji przy realizowanych przez inwestorów projektach.

OFERTA FIRMY
Etanco Sp. z o.o. oferuje produkty:
■ łączniki farmerskie
■ łączniki samowiercące
■ łączniki samogwintujące
■ łączniki montażowe
■ łączniki do mocowania płyt warstwowych
■ łączniki do mocowania pokryć izolacyjnych

■ kotwy mechaniczne
■ kotwy chemiczne
■ gwoździe
■ akcesoria.
Korzystając z europejskiej oferty Grupy Etanco w 2018 r. portfolio produktowe polskiego

oddziału zostanie rozszerzone o nowoczesne
rozwiązania z zakresu zamocowań, które będą
dostosowane do najbardziej wymagających
potrzeb klientów oraz środowisk, w jakich będą
używane.
Wyroby firmy stosowane na zewnątrz są odporne
m.in. na działanie soli, wilgoci oraz zużycie mechaniczne w konstrukcjach, natomiast przeznaczone do stosowania wewnątrz wyróżniają się estetyką wykończenia oraz intuicyjnym montażem.
Firma Etanco zapewnia swoim klientom również wsparcie marketingowe. Przygotowuje
wszelkie materiały promocyjno-marketingowe,
m.in. banery, ekspozytory produktowe, materiały POS oraz wszelkiego rodzaju katalogi, broszury i ulotki promocyjne.

CERTYFIKATY
Wszystkie produkty Etanco mają aktualne dokumenty odniesienia opracowane przy współpracy z renomowanymi instytutami badawczymi.
Są one gwarantem zgodności procesów produkcyjnych oraz samych wyrobów z najwyższymi standardami europejskimi oraz szczególnymi
wymaganiami poszczególnych rynków.
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