
SERVISNÍ STŘEDISKO

Záruční a pozáruční servis čerpací techniky
•  práce prováděny kvalifi kovanými a proškolenými pracovníky
•  používání speciálních nástrojů a nářadí pro konkrétní typy výrobků
•  záruka na opravy 6 měsíců, na prodej 24 měsíců 
•  prodej náhradních dílů 
•  včasná diagnostika závad 
•  montáž, demontáž a servis přímo u zákazníka 
•  záruční a pozáruční servis všech uváděných značek 
•  nonstop služba 24 hodin denně 365 dnů v roce

Záměny, modernizace, návrhy, smlouvy
Provádíme návrhy čerpacích systémů a návrhy záměn starých či nefunkčních čerpadel a dále 
energetický audit současných čerpadel s návrhem jejich záměn za energeticky úspornější řešení.
Uvádíme zařízení do provozu včetně zaregulování elektronicky řízených čerpadel a systémů. 
Na základě domluvy provádíme montáže kompletního zařízení (čerpadla, domácí vodárny, 
automatické tlakové stanice, kalové jímky) s následnými pravidelnými kontrolami a údržbou 
zařízení po celou dobu provozu. 

Dále zajišťujeme
•  převíjení a opravy elektomotorů 
•  prodloužení kabelů vulkanickými i zalévacími spojkami
•  rychlé opravy po domluvě na počkání 
•  přezkoušení čerpadel na zkušebně s elektronickým záznamem 
•  seřizování souososti a ustavování čerpadel přesným laserovým přístrojem 
•  aplikace antiabrazivních povlaků do činných částí čerpadel 

Uzavíráme dlouhodobé servisní smlouvy se speciálními zvýhodněnými podmínkami pro konečného zákazníka.

Vzhledem ke skladovým zásobám fi rmy Pumpa,a.s. jsme schopni provést náhradu standardních nefunkčních 
či již nevyráběných čerpadel a celých zařízení ve velice krátkém termínu.

Díky neustále rostoucímu počtu specializovaných techniků připravených zasáhnout na našem servisním středisku 

i přímo u zákazníka, je naše oblast činnosti na celém území České republiky. Při servisu využíváme moderních 

technik v opravárenství, například ekologické čištění, otryskávání, či speciální povlakování povrchů součástek. 

Opravy provádíme moderními i speciálními jednoúčelovými nástroji, čímž je zaručena vysoká kvalita oprav 

a maximální spokojenost zákazníka.

U zařízení, jejichž oprava již není fi nančně či technicky rentabilní, Vám navrhneme nové čerpadlo či kompletní 

zařízení za zvýhodněnou cenu z naší prodejny. Odborně Vám poradíme jak nové zařízení správně nainstalovat 

a jak o něj pečovat v době provozu tak, aby Vám sloužilo k maximální spokojenosti.



BRNO
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PRAHA
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www.pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

Jsme dodavateli a současně autorizované servisní středisko záručních a pozáručních 
oprav následujících značek výrobků, jejichž náhradní díly držíme standardně skladem.

Naše fi rma je přímý dovozce do České republiky a současně autorizované 
servisní středisko pro záruční a pozáruční opravy další řady výrobců, například :

Jsme držiteli ISO 90001:2008, ISO 14001:2004, 
ISO 27001:2017, OHSAS 18001:2007


