sekret. shërbim.
Nëpër Evropë.
Kontenierët e sigurisë:
FINLAND

SUEDI

Sigurohuni që biznesi juaj është i sigurtë.

LETONI

DANIMARK

IRLAND

BJELLORUSI

HOLLANDË

ANGLI
POLONI
GJERMANI

ÇEKI
SLLOVAKI

FRANCË

AUSTRI
HUNGARI

ZVICËR
SLLOVENI

RUMANI

KROACI

SERBI

BULLGARI

PORTUGALI

KOSOVË

SPANJË
TURQI

SHQIPËRI
GREQI

KUVAJT

ARABIA SAUDITE

SAUDI ARABIA

Për më shumë informacion ju lutemi të
na kontaktoni. Partneri juaj i REISSWOLF:
REISSWOLF Albania
Rr. Dhaskal TOD'HRI Nr. 33
ZIP 1051 | Kashar | Tiranë | Shqipëri

SAUDI ARABIA

Tel.: +355 (0) 69 60 50 650
E-Mail: info@reisswolf.al

Pjesë e grupit REISSWOLF

www.reisswolf.al

www.reisswolf.net

Mbajini të gjitha sekretet e kompanisë tuaj
të mbyllura me kyç!
Kontenierët e sigurisë REISSWOLF ju

Në shtesë, të gjithë kontenierët janë

ofrojnë zgjidhje të posaçme për

pajisur me kyç sigurie. Mbushja me

nevojat e kompanisë tuaj. Zgjidhjet e

dokumente nuk mund të ishte më e

personalizuara janë të disponueshme

lehtë, thjesht vendosni letrat, çeqet

për çdo madhësi kompanie, të madhe

ose kartat në hyrjen e tij dhe ato do

apo të vogël. Kontenierët tanë variojnë

bien brenda në kontenier. Kur

nga 25 litra për çeqe, karta, etj, dhe

kontenierët janë plotë, thjesht na

deri në kontenierë të veçantë për

telefononi dhe ne do ti zvendësojmë

nevojat tuaja që mund të arrijnë deri në

ata me kërkesën tuaj.

kapacitet prej 500 litrash. Të gjithë

Ky është REISSWOLF sekret. shërbim.

Kontenierët tanë të sigurisë:
I mbajnë sekretet për vete!

kontenierët tanë të sigurisë janë

RW 500: I madh
Kapaciteti: 500 litra

prodhuar me alumin, të lehtë dhe të

Dimensionet: (GjxGjx L)
118 x 70 x 99,5 cm.
(me rrota)

lëvizshëm, edhe kur janë plotë.

RW 350: Praktik
Kapaciteti: 350 litra
Dimensionet: (Gjx Gjx L)
88,5 x 70 x 89,5 cm. ( me
rrota)

RW 25: Special

= 10 Dosje

Kapaciteti: 25 litra
Dimensionet: (GjxGj
xL)
38,5 x 28,5 x 34 cm.

RW 240: I gjithanshëm
Kapaciteti: 240 litra
Dimensionet: (GjxGj xL)
69 x 58 x 99,8 cm.
(me rrota)

RW 70: Kompakt
Kapaciteti: 70 litra
Dimensionet: (GjxGj
xL)
43,5 x 41 x 62,5 cm.
(me rrota)

RW 240 S: Ndryshe
Kapaciteti: 240 litra
Dimensionet: (GjxGj xL)
69 x 58 x 99,8 cm.
(me rrota)

