кои сме ние
“Виту” ЕООД е компания основана през 2013. Целта
на компанията е да продължи традициите на
“Хелиос-Металург” ЕООД в преработката на
армировъчна стомана (арматурна заготовка) и
търговията с черни метали, както и да стартира
производството на метални конструкции и
извършването на ремонти на индустриални халета
Разполагаме с капацитет за производство на
6 000 тона армировъчна стомана и 3 500 тона
изделия от стомана за армиране на
стоманобетонни конструкции месечно в базите ни в
Пловдив, София и Бургас.
Надяваме се технологичните нововъведения, които
сме утвърдили като наша практика, както и
индивидуалния подход към всеки клиент да ни
превърнат във Ваш предпочитан партньор!

качество на продуктите
"Виту" ЕООД работи в условията на
внедрена система за управление на
качеството БДС EN ISO 9001:2000.
За изделията от стомана за армиране на
стоманобетонни конструкции от класове
В235 и В240 по БДС 4758:2008 и
В500 по БДС 9252:2007 сме сертифицирани
от НСЛ "Инфраструктура".
Готови сме да отговорим на всички Ваши
изисквания за качество на доставените
изделия от стомана за армиране!

приемане на заявки
Винаги се адаптираме към Вашия стил на работа!
Нашият екип от специалисти с готовност ще
приеме вашите спецификации, проекти и софтуерни
приложения. Ще ги обработим и ще Ви консултираме
за постигане на най-рационалните решения!
Ще договорим внимателно всички детайли и
срокове, за да бъдете максимално уверени в
изпълнението на своите проекти!

технология и доставка
След получаване на заявка за изработка
на заготовка тя преминава през процес на
компютърна обработка. Всяка позиция
получава свой уникален баркод върху
идентификационен етикет.

Всеки етикет съдържа информация за
предназначението
на съответното
количество, което Ви улеснява максимално
при монтирането на готовата заготовка
на обекта.
При експедирането на готовата продукция
се сканират с баркод-четец натоварените
връзки с арматура, което позволява прецизно
проследяване на количествата с оглед да се
постигне точно съответствие между поръчаната и реално доставената арматура, както
и за да Ви предоставим детайлни разпечатки.

удобство при монтаж
Сами ще се убедите, че с арматурата на
"Виту" ЕООД се работи лесно!
Всеки отделен детайл от спецификацията
на арматурата се пакетира в отделни
снопове в общите връзки. Върху тях са поставени
етикети, съдържащи подробна информация
за предназначението на съответните елементи.
Правим всичко това с голямо внимание към
детайлите и се надяваме, че така ще се
превърнем във Ваш предпочитан партньор!

доставка
Разполагаме с голям собствен автопарк
и ще доставим вашата арматурна заготовка
до всяка точка на страната!
При доставка на обекта ще получите
комплектация от документи, съпровождащи
заготовката - декларация за съответствие и
удостоверения за качество /сертификати/,
подробна спецификация на поръчката и
експедиционен лист - опис на доставената
арматура след проверка с баркод-четец.

СЕРТИФИКАТИ И
СЕРТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ
- Сертификат за внедрена Система за управление на качеството
съгласно БДС EN ISO 9001:2000 издаден от
"ТЮФ Рейнланд България" ЕООД на
03.09.2008г.; рег.№ 7510040654. Валиден до 02.09.2011 г.
- Сертификат за съответствие с НСИСОССП за производство
на армировъчна стомана - клас В500В / БДС 9252:2007, издаден от
Независима Строителна Лаборатория "Инфраструктура" ЕООД
- Сертификати за съответствие на изделия от стомана за армиране
на стоманобетонни конструкции от класове
В235/В420 по БДС 4758:2008 и В500 В по БДС 9252:2007, издадени
от Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД,
отнасящи се за производствените бази на дружеството в
Пловдив, София и Бургас.
Всички изброени сертификати ще намерите приложени в края на
настоящата презентация.

открийте ни
База Пловдив
4006 Пловдив, бул. Цариградско Шосе 53
тел. 032/282166; тел.факс 032/685 970
e-mail: office_plovdiv@vitu.biz
База София e-mail:
office_sofia@vitu.biz
База Бургас
8000 Бургас, кв.Победа Южна
промишлена зона тел.факс 056/500111
e-mail: office_burgas@vitu.biz

WWW,VITU.BIZ
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ǶȜȐș Țȍȓ ȜȈȒș       

ɉɨɪɴɱɤɚ

"Виту" ЕООД ȉȈȏȈǷȓȖȊȌȐȊ

ǨȘȔȞȍȝȚȍȓȜȈȒș   
OȓWHUQHWZZZvitu.biz
HPDOOȈȘȔȞȍȝst.stoyanov@vitu.biz
HPDLOȖȜȐșRIILFHBSORYGLY#vitu.biz
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