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Užbaigtas projektas
džiugina akis

UAB Sigmaris Projects pagamino ir
į Švediją išsiuntė užbaigtą
konstrukciją - priekabos rėmą.
Sipro teikiamos paslaugos apima:
medžiagų užsakymą, gamybos
procesą, dažymo darbus ir 
 pristatymo užsakovui
koordinavimą.
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Sklandžiu ir
kokybišku UAB
Sigmaris Projects
darbu patenkinti
užsakovai, patikėjo
dar vieną
pasikartojantį
ptojektą laivo
dokavimo blokų
gamybą.

SiPro ir partnerių gaminami dvigubi vamzdžiai
suskystintomis dujomis varomiems laivams laukia
montavimo darbų pradžios. Užsakymo pristatymas
laiku - mūsų prioritetas.
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Ofšorinių platformų
gamyba - pačiame
įkarštyje

Projektas, reikalaujantis itin
atsakingo pasiruošimo, Sipro
darbų aikštelėje jau "užkurtas".
Ofšorinių platformų gamyba -
dalis plačios apimties projekto
vykdomo Šiaurės jūroje.
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Gliserio komanda
dirba visu pajėgumu

Gliserio komanda katerį gali pastatyti vos per
mėnesį laiko. Kompleksinėmis paslaugomis
visokeriopai siekiame palengvinti laivų įsigijimą:
pastatytam kateriui pagal užsakovo poreikius
parenkamas tinkamas variklis bei pilnavertiškai
pasirūpinama transportavimu į bet kurią šalį.
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"Naujas laivų prekės
ženklas mūsų
asortimente - "Gliseris".
Dabar turime GS63
Standard ir HT
modelius. Hardtop
modelis paruoštas 
 bandomajam
plaukimui, jei smalsu,
išbandykite jo
vairavimo savybes -
tikrai nenusivilsite" -
pranešama FERD Båt
savo facebook
paskyroje.

 Gliseris užsakovai bei
partneriai dalijasi įspūdžiais
bei vaizdais.
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PRISIJUNGĖ PRIE KOMANDOS

Džiaugiuosi prisijungusi prie
Sigmaris Group kolektyvo.
Visi čia esantys yra labai
šaunūs, profesionalūs ir
rūpestingi žmonės. Malonu
dirbti ir siekti tikslų tokioje
komandoje.  😊 

MŪSŲ SVEČIAI

Evelina
Personalo administratorė

UAB Uolus aplankė svečiai iš
Danijos. Džiaugiamės, kad
ilgamečiai klientai, kurie pasitiki ir  
kitų Sigmaris Group įmonių
teikiamomis paslaugomis,
planuoja pasitelkti ir UAB Uolus
vamzdynų montuotojus šiuo
metu įgyvendinamam projektui
Klaipėdoje.
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https://www.facebook.com/sigmarisgroup
https://www.instagram.com/gliseris_aluminium_boats/
https://www.linkedin.com/company/sigmaris-group/?viewAsMember=true

