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Zenon Małkowski - Prezes Zarządu 

Dariusz Dorczyński - V-ve Prezes Dyrektor Handlowy 
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Marcin Małkowski - Dyrektor Produkcji Członek Zarządu 
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Złote Medale MTP 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJĘ BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH  

TYPU „MARC” 

Szanowni Państwo 

z myślą o zapewnieniu sprawności działania bram ppoż. typu „MARC” przez cały okres ich 

eksploatacji, a także mając na uwadze obowiązek przestrzegania  przez Użytkowników wymagań 

prawnych dotyczących urządzeń przeciwpożarowych*, firma „Małkowski-Martech” S.A. kładzie 

szczególny nacisk na sprawnie i szybko realizowany serwis.  

  Firma „Małkowski - Martech” S.A. oferuje kompleksową obsługę serwisową wszystkim 

Użytkownikom bram przeciwpożarowych, typu „MARC” (przesuwnych, opuszczanych, 

rozwieranych, kurtynowych, rolowanych, segmentowych itp.)” w zakresie:  

- przeglądów okresowych, które zgodnie z zapisami w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 

bram typu „MARC” powinny być wykonywane są co 6 miesięcy, 

- napraw / wymiany wszystkich części i podzespołów, które uległy zużyciu w trakcie 

eksploatacji. 

Pragniemy nadmienić, iż usługi serwisowe realizowane są przez zespoły wykwalifikowanych 

i doświadczonych pracowników firmy „Małkowski-Martech” S.A. lub firmy podwykonawcze 

posiadające stosowną autoryzację producenta na prowadzenie serwisu bram ppoż. typu MARC.  

Jednocześnie informujemy, iż usługi serwisowe wykonujemy zarówno w ramach umów 

serwisowych, które zawieramy na czas określony lub nieokreślony, jak i na podstawie 

jednorazowych zamówień Klientów. 

Korzyści wynikające z podpisania umowy serwisowej, to między innymi: 

 krótki czas usuwania awarii  

 dostęp do oryginalnych części wymiennych 

 gwarancja jakości na wykonywane usługi i części wymienne    

* WYMAGANIA PRAWNE 

W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 80 z 2006 r. poz. 563) urządzenia przeciwpożarowe, powinny być poddawane przeglądom 
technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną 
przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku 

 


