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Smedearbejde i høj kvalitet
Siden 2003 har smedevirksomheden UNI-TEK leveret innovative
og kundetilpassede stålkonstruktioner til kunder i hele landet.
Virksomheden har base i Randers, hvorfra engagerede og kompetente
fagfolk gør en dyd ud af at levere løsninger, som opfylder den enkelte
kundes behov.
Vores erfaring spænder bredt, og vi kan bogstaveligt talt hjælpe dig med
alt fra at få din idé skitseret til valg af materiale, produktion og installering
samt efterfølgende servicering. Ingen opgave er for stor eller for lille – vi
står til rådighed uanset omfang og udfordring.

Design din egen port

CE-mærket stål

Du kan få en port med et personligt
præg, så den bliver præcis, som du
ønsker den. Du kan blandt andet
vælge design, farve, størrelse, struktur
og mønster.

Hos UNI-TEK går vi ikke på kompromis med
kvaliteten. Alt bygningsstål, som er gennem vores
hænder, er CE-mærket. Da stålkomponenter
og bygningskonstruktioner er defineret som
sikkerhedskritiske, er der specifikke EU regler
for, hvordan man som virksomhed producerer,
distribuerer og markedsfører disse produkter til
bygge- og anlægsindustrien.
Læs mere om CE-mærket på vores hjemmeside,
hvor du også kan klikke dig rundt og læse om
vores andre certificeringer:
www.uni-tek.dk

Totalleverandør af porte med lang levetid
Siden UNI-TEKs begyndelse har vi specialiseret
os i porte. Det gælder industriporte såvel som
garageporte, og vi har gennem årene opbygget
erfaring og knowhow, så vi kan rådgive om og
levere porte, der passer præcis til dit behov – også,
hvis behovet kræver en specialløsning, hvor det
forventes, at vi kommer op med en innovativ
løsning.
Vi er landsdækkende og leverer og servicerer
ledhejseporte til private, industri og landbrug.
Alle porte er fremstillet i korrosionsbeskyttede
materialer, som sikrer en rigtig lang levetid – på
trods af det danske klima.

Rønde Industriteknik er lagerførende i et stort
sortiment af svejsemaskiner og reservedele fra
Kemppi, samt tilsatsmaterialer fra Lincoln.
Ydesmindevej 1

·

8560 Kolind

Alle udgaver af vores porte opfylder samtlige
sikkerhedskrav og tilsvarende EU-direktiver.
Vi yder også service på og eftersyn af din port
Dygtige fagfolk sørger for eftersyn og service på
alle typer af porte. Vi tilbyder også døgnservice
og kommer ud på alle tider af døgnet til akutte
situationer. Afhængig af skadens eller problemets
omfang udfører vi nød-reparationer på stedet og
kommer snarest inden for normal åbningstid og
fuldfører opgaven.
Har du akut brug for hjælp til din port, så ring til os
på 61 11 11 01.
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www.ritek.dk

Ørneborgvej 48
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86 49 29 44
kontakt@uni-tek.dk
Find os på Facebook og LinkedIn
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