O firmie

Firma DOM-EL S.C. rozpoczęła swoją działalność w roku 1993. Od tej pory skutecznie i z
powodzeniem zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów produkcyjnych, handlowych i
usługowych w zakresie dostaw elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, spawalniczych, stolarskich,
pneumatycznych oraz maszyn budowlanych. Początkowa działalność opierała się na
dystrybucji produktów firmy
CELMA
, której od 1993 roku jesteśmy przedstawicielem. Idąc naprzeciw oczekiwaniom klientów od
roku 1994 poszerzyliśmy naszą ofertę o elektronarzędzia firmy
BOSCH
. Od 2000 roku jesteśmy przedstawicielem firmy Makita, natomiast w roku 2003 wprowadziliśmy
do sprzedaży produkty czołowego niemieckiego producenta elektronarzędzi, pneumatyki oraz
maszyn do drzewa czyli firmy
METABO
. Rok 2005 przyniósł nowe wyzwania, wprowadziliśmy do oferty maszyny budowlane znanej
angielskiej firmy
BELLE
. W 2007 roku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu miejscowego rynku drzewiarskiego
zostaliśmy dilerem znanego niemieckiego producenta
FESTOOL.
Naszą ofertę w segmencie elektronarzędzi uzupełniają następujące marki:
COLLOMIXniekwestionowany lider w produkcji mieszalników,
VIRUTEX
- producent specjalistycznych narzędzi dla branży meblarskiej,
REMS
- producent narzędzi do obróbki rur,
KUPCZYK
- importer kompresorów,
PRAMACwłoski producent agragatów prądotwórczych,
FOGO polski producent agregatów prądotwórczych. Uzupełnieniem oferty elektronarzędzi wyżej
wymienionych producentów jest cała gama osprzętu typu ściernice korundowe, wiertła, piły
tarczowe, materiały ścierne. W segmencie narzędzi ręcznych oraz osprzętu oferowane przez
nas marki uzupełniają firmy takie jak:
CMT, WAPIENICA, STARK, FANAR
,
FENES.
W naszej ofercie znajduje się również automatyka do bram czołowego producenta firmy
NICE.
Od samego początku istnienia równolegle ze sprzedażą oferujemy naszym klientom możliwość
serwisowania pogwarancyjnego elektronarzędzi, a w niektórych przypadkach (dotyczy między
innymi marki Makita )oferujemy również serwis gwarancyjny. W dziale serwisu oferujemy
również usługi: przewijanie różnego rodzaju silników, sprzedaż częsci zamiennych do
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elektronarzędzi. W 2008 roku firma wzbogaciła się o dział
Ostrzalni
, który wyposażony w maszyny sterowane numerycznie oferuje usługi ostrzenia wielu rodzajów
narzędzi: zaczynając od frezów trzpieniowych, poprzez piły tarczowe, frezy tarczowe do metalu,
na nożach do gilotyn introligatorskich. Jako potwierdzenie jakości świadczonych przez nas
usług w zakresie ostrzenia należy uznać fakt przynależności do sieci TOP SERWIS (
Autoryzowanych Punktów Ostrzenia firmy
WAPIENICA
). Z naszych usług w zakresie ostrzenia korzysta wiele firm z terenu całego kraju. Firma
Dom-el S.C.
od samego początku istnienia postawiła sobie za cel szeroko zakrojone doradztwo
techniczno-handlowe oraz handel specjalistyczny z odbiorcami z terenu całej Polski.

Nasze samochody są przynajmniej raz w tygodniu w następujących miejscowościach
województwa podkarpackiego: Sanok, Rzeszów, Brzozów, Dynów, Boguchwała, Lańcut,
Jarosław, Rymanów, Besko, Zarszyn, Zagórz, Lutcza, Niebylec, Haczów.

Wysyłki towaru realizujemy firmą UPS. Koszt wysyłki standartowej paczki do 30kg wynosi 17,60
zł netto.

{loadposition user8}
Firma Dom-el s.c. działa na rynku narzędzi i elektronarzędzi od 1993r. Obsługujemy rynek
powiatu Krośnieńskiego i Jasieńskiego. Prowadzimy sprzedaż narzędzi szlagierowych firm
z branży.
W trosce o zadowolenie klientów wciąż poszerzamy swój asortyment o nowe modele. Do
2005r ze względu na wymogi rynku wprowadziliśmy sprzedaż maszyn budowlanych.
Coraz większym zainteresowaniem naszych klientów cieszy się sprzedaż napędów do drzwi
i bram przesuwnych firmy Nice.
Profesjonalny serwis, krótkie terminy realizacji napraw oraz montażu gwarantuje pełne
zadowolenie klientów.bbbb
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