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E-mail: Anne.Ruedrich@MSAsafety.com

Legalizacja aparatów powietrznych teraz 40% taniej!
Warszawa, 24 października 2016
Szanowni Państwo!
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, firma MSA przygotowała ofertę promocyjną na remont
generalny (legalizację) aparatów powietrznych.
W okresie od 24.10.2016 do 31.03.2017 roku obniżamy ceny remontów generalnych aparatów
oddechowych i automatów o 40%. W zależności od posiadanego modelu aparatu i automatu
oddechowego cena kształtuje się na poziomie od 656 do 730 złotych netto. W przypadku aparatu
z reduktorem 500E z automatem LA 96 pozwoli to Państwu na korzystanie z aparatu przez kolejne 6
lat, natomiast w przypadku aparatu z reduktorem DM04 i automatu AutoMaXX na kolejne 10 lat.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest przekazanie przez Państwa sprzętu wraz
z zamówieniem do 31.03.2017 roku do serwisu MSA.
Oferta jest skierowana wyłącznie do polskich klientów i obowiązuje dla nowych
zamówień/umów (zawartych od dnia 24.10.2016).
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z technikami MSA lub administracją
serwisu:
Marlena Zieja tel (+48 22) 711-50-21, E-mail: marlena.zieja@MSAsafety.com
Małgorzata Cessak tel: (+48 22) 711-50-30, E-mail: malgorzata.cessak@MSAsafety.com

O firmie MSA
Założona w 1914 roku firma MSA jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu
produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi i infrastrukturę. Wiele produktów MSA łączy w sobie
systemy elektroniczne, mechaniczne i zaawansowane materiały w celu ochrony użytkowników przed
niebezpiecznymi lub zagrażającymi życiu sytuacjami. Szeroka gama produktów firmy MSA jest
wykorzystywana przez pracowników na całym świecie w wielu różnych branżach, jak pożarnictwo,
przemysł petrochemiczny, budowlany, wydobywczy, usługowy, a także wojsko. Najważniejsze
produkty to aparaty oddechowe na sprężone powietrze, stacjonarne systemy wykrywania gazów i
płomienia, mierniki przenośne, produkty do ochrony głowy, urządzenia zabezpieczające przed
upadkiem oraz kamery termowizyjne.
Firma MSA, z siedzibą główną w Cranberry Township na północ od Pittsburgh w Pensylwanii (USA),
ma roczny przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 1,2 miliarda USD, posiada zakłady produkcyjne w
USA, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz biura w 42 lokalizacjach.
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