
Dodavatel měřicí a regulační techniky
www.marinfo.cz

Specifika činnosti

- obchodní a servisní organizace
- velkoobchod v cenách výrobců
- zásobovací činnost
- vypracování nabídky
- servis a autorizovaný servis
- systém individuálních slev z VO cen

O společnosti

Firma MaR Servis Plus, s.r.o. je obchodní a servisní organizací v oblasti měření a regulace.
působí na trhu měřicí a regulační technikou více než 10 let transformací sdružení
podnikatelů, které se zaměřovalo

, v nikla
1991

Společnost
z

od roku na montážní činnosti regulační a měřicí techniky v oblastech
vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, průmyslové automatizace a údržby průmyslových zařízení.
Za dobu působení v oboru získala bohaté zkušenosti a znalosti, které využívá v současnosti jako právnický
subjekt - společnost s ručením omezením. Je zapsána v OR KOS Brno, oddíl C, vložka 33720 a hlavním
sídlem je Juliánovské nám. 2, Brno. Činnost společnosti je zaměřena na zásobovací velkoobchod s
centrálou, prodejem a servisem v Brně a sítí 3 poboček v České Republice. Zboží a materiál dodává v
cenách výrobců a je schopna poskytovat individuální slevy, včetně zajištění záruky a servisní činnosti.
Obchodní a servisní skupiny jsou školeny ve výrobních závodech a u hlavních dodavatelů.
To vše v bezkonkurenčních termínech a cenách.

Dodávaný sortiment zboží

- řídící systémy, ústředny, regulátory
- armatury, ventily, pohony (klapky, kohouty)
- snímače, spínače (teplota, tlak, vlhkost, vodivost, hladina)
- detekce plynu a par, analýza
- přístroje pro měření, signalizaci a záznam
- čerpadla
- napájecí zdroje

Prodejní místa

Praha, Ústí nad Labem, Brno, Olomouc
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MaR Servis Plus, s.r.o.

Olomouc pobočka

Ústí n. Labem pobočka

Brno centrála, prodejna

Juliánovské nám. 2
636 00 Brno

tel. +420 548 216 528,
+420 548 210 462,
+420 548 212 092

fax +420 548 212 078
mob.+420 604 299 895

Přerovská 41
783 71 Olomouc

olomouc

tel. +420 585 234 266

@marinfo.cz

fax +420 585 234 266
mob.+420 604 299 893

17. listopadu 604/2
400 10 Ústí nad Labem

usti

tel. +420 475 601 804

@marinfo.cz

fax +420 475 603 186
mob.+420 603 226 565

info@marinfo.cz
prodej@marinfo.cz
reditel@marinfo.cz

IČO: 25563963, DIČ: Z25563963C

Společnost je zapsána v OR KOS Brno, oddíl C, vložka 33720

Otevírací doba:
po-čt 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
pá 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

odpovědný vedoucí: Karel Farmačka

KB Brno, č. ú.: 7316170227/0100

Otevírací doba:
po-čt 7.30 - 16.00
pá 7.30 - 13.00

odpovědný vedoucí: Rotrekl Michal

Otevírací doba:
po-čt 7.00 - 11.30 12.00 - 15.30

pá - zásobovací den (7.00 - 13.00)
odpovědný vedoucí: Janda Pavel

Brno

Olomouc

Ústí n/L

Praha pobočka

 Provozovna byla zrušena, veškeré odpovednosti a závazky prebírá Brno 
odpovědný vedoucí:

Praha

Obchodní zastoupení: Roman Řiháček 604 299 890, rihacek@marinfo.cz


