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Seminaria – Szkolenia – Kontrole

Systemy drabin, pomostów  
i rusztowań
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Istniejąca od 1900 r. marka 
KRAUSE to dostawca  
bezpiecznych, innowacyjnych i  
komfortowych rozwiązań  
ułatwiających pracę na wysokości. 
 
Dokładnie tak jak nasze produkty, 
oferowane przez nas seminaria 
i usługi szkoleniowe są  
synonimem jedynego 
w swoim rodzaju pojęcia 
KRAUSE-Jakość. 

Więcej o serwisie  KRAUSE SafetyServices dowiecie się Państwo na poniższych stronach
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Bezpieczenstwo pracy to priorytet kazdego pracodawcy. 
Oto, dlaczego seminaria KRAUSE sa dla Panstwa takie wazne:

Odpowiedzialność
Przedsiębiorca jest zobowiązany do regularnej kontroli narzędzi/ 
maszyn pracy w zakładach przemysłowych.

Prawne regulacje
Wytyczne prawne oraz zrzeszenia zawodowe wymagają od 
każdego pracodawcy wskazania osoby uprawnionej do  
prowadzenia takich kontroli. 

Oszczędność kosztów
Przekazując odpowiedzialność za kontrolę wykwalifikowanym 
członkom załogi, nie ma konieczności zatrudniania zewnętrznych 
kontrolerów.  

Zapobieganie wypadkom i redukcja ryzyka
 Poprzez prawidłowe i zgodne z przepisami stosowanie  
systemów drabin, pomostów i rusztowań zapobiegamy  
wypadkom przy pracy.

Odpowiedzialnosć
Jednoznaczne określenie roli i obowiązków osoby odpowiedzial-
nej za przeprowadzanie kontroli.

Opłacalność
Regularne kontrole są gwarancją bezpiecznego 
i długotrwałego korzystania z narzędzi pracy.

Bezpieczeństwo
Aktualizacja tematyki szkoleń do obowiązujących przepisów 
normatywnych. 
Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

„Oczekuję kompaktowych 
seminariów prowadzonych przez 
doświadczonych trenerów!“

Seminaria w pigułce:

Doswiadczeni referenci üü
Szczegółowa dokumentacja üü
Zaswiadczenia szkoleniowe üü
Atrakcyjna tresć üü
Wyzywienie üü

Kompaktowa forma üü

Aktualne informacje  
o zmianach normatywnych üü

Korzystajcie z naszego 
serwisu aktualizacyjnego 

w zakresie wszsytkich 
nowości i zmian norma-

tywnych. Będziecie 
zawsze najlepiej i naj- 

szybciej poinformowani!

Serwis aktualizacyjny
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   Pozwalają unikać ryzyka podczas pracy i zmniejszają liczbę wypadków

   Oferują wysoką jakość przekazywanych treści

    Pomagają wykwalifikowanym pracownikom bezpiecznie użytkować narzędzia / maszyny 
do pracy na wysokości 

   Pozwalają na długotrwałe i wydajne użytkowanie systemów drabin, pomostów i rusztowań 

    Pozwalają dopasować rodzaj szkolenia do indywidualnych potrzeb: kompaktowa lub kompleksowa 
forma praktycznych seminariów 

    Oferują możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia seminarium: 
siedziba KRAUSE w Świdnicy lub Państwa firmy 

   Dostarczają dokumentację niezbędną do przeprowadzenia prawidłowej kontroli badań 

   Zaświadczenie będące dowodem ukończenia szkolenia

   Wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie 

    Dostarczają aktualnych informcji o istotnych zmianach normatywnych, 
które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwan

Korzysci, jakie daja seminaria KRAUSE:

Telefon: +48 885 944 430 
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„
Seminarium, z jednej strony przekazuje praktyczną wiedzę techniczną 
i prezentuje możliwości użytkowe drabin, z drugiej zaś dostarczają 
nam bardzo dobrych argumentów do rozmów handlowych z klientami.

“

„ Seminarium KRAUSE „Osoba uprawniona do kontroli“  to niezwykle praktyczna  
i kompleksowa dawka wiedzy, która jest wykorzystywana w naszej codziennej pracy. 
Przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe mają wszechstronne zastosowanie  
podczas wykonywania obowiązków kontrolnych. W razie pytań i wątpliwości ekspert 
firmy KRAUSE jest zawsze do dyspozycji. “
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Oferta KRAUSE SafetyServices w zarysie:

ZAŚWIADCZENIE

Prowadzący:

KRAUSE Sp. z o.o.

ukończył/a szkolenie

Szkolenie z zakresu 

przeglądu drabin i pomostów

prowadzone przez KRAUSE Sp. z o.o.

w dniu ............................... 
roku

dnia ......................... r.

o ukończeniu szkolenia
nr ...../KRAUSE/2018

.................................
.................................

...................

„ Seminarium KRAUSE „Osoby uprawnione do kontroli“ oferuje 
fachowe i praktyczne przygotowanie do przeprowadzania regu-
larnych kontroli drabin i schodków wg Rozporzadzenia Ministra. 
Przekazane do dyspozycji materiały robocze, jak np. arkusze 
kontrolne czy broszury użytkowe, po ukończonym seminarium 
dają dobrą orientację w zakresie prowadzenia kontroli.
W przypadku pytań, pracownicy firmy KRAUSE są zawsze do 
dyspozycji, dlatego bez wahania mogę polecić to seminarium.“

1-dniowe praktyczne seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“ – drabiny i schodki S. 8

1-dniowe praktyczne seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“ – rusztowania S. 10

1-dniowe praktyczne seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“ – drabiny, schodki i rusztowania S. 12

1-dniowe praktyczne seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“ – drabiny pionowe S. 14

Seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“, odbywające się w siedzibie klienta - 
drabiny i schodki lub/oraz rusztowania

S. 16

Szkolenia produktowe oraz intruktaż obsługi S. 18

Badania S. 20

Państwa bezpieczeństwo – korzyści w pigułce S. 22

7
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1-dniowe prakte 1-dniowe prakte seminarium 
„Osoby uprawnione do kontroli“ - 
drabiny i schodki

Zagadnienia

Rola osoby uprawnionej do kontroli w przedsiębiorstwie 

Normy i przepisy

Definicja drabin i schodków

Bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie drabin i schodków

Praktyczna kontrola z wprowadzeniem do dokumentacji kontrolnej

Postępowanie w przypadku uszkodzonych drabin i schodków oraz odpowiedzi na pytania

Test oraz wręczenie zaświadczenia

Wszyscy pracodawcy i pracownicy, którzy korzystają z drabin i schodków, są zobowiązani do przeprowadzania ich 
regularnych cyklicznych kontroli. Należą do nich przedsiębiorstwa, urzędy, a w szczególności pracownicy działów 
utrzymania ruchu, jak również specjaliści ds. BHP i ochrony pracy.

Program seminarium

Opis

   ukończona szkoła zawodowa 

   doświadczenie w korzystaniu (obchodzeniu się) z drabin i schodków

Tę formę seminarium wyróżnia bardzo duży udział części praktycznej. Prawidłowej obsłudze drabin i schodków,
obok kwestii teoretycznych, poświęcona została znaczna część szkolenia. Zdobyta w ten sposób wiedza, 
pozwoli swobodnie przeprowadzić wymagane badanie kontrolne i zgodnie z prawem je udokumentować. 
Ze względu na obszerną część praktyczną, seminaria odbywają się w naszym zakładzie w Świdnicy.

Grupa docelowa

Warunek uczestnictwa
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Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce:

„Więcej bezpieczeństwa dla mnie i moich kolegów!

Dzięki seminariom KRAUSE „Osoby uprawnione do kontroli,
kontrole drabin możemy w końcu przeprowadzać samodzielnie.“

   większe bezpieczeństwo Państwa pracowników 

   mniej wypadków przy pracy dzięki bezpiecznym środkom pracy     

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa 

   dostęp do prawnej dokumentacji do prowadzenia kontroli 

   wysokie kompetencje w zakresie ochrony pracy dla drabin i schodków   

   regularny Newsletter SafetyService 

   obszerne materiały informacyjne 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie środków pracy
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1-dniowe praktyczne 1-dniowe praktyczne seminarium 
„Osoby uprawnione do kontroli“ - 
rusztowania

Zagadnienia

Rola osoby uprawnionej do kontroli w przedsiębiorstwie 

Normy i przepisy

Definicja jezdnych platform roboczych, mini rusztowań oraz rusztowań jezdnych, poznanie i właściwe stosowanie 
elementów systemowych rusztowań

Bezpieczny i zgodny z prawem montaż i demontaż rusztowania

Praktyczna kontrola z wprowadzeniem do dokumentacji kontrolnej

Postępowanie przy uszkodzonych rusztowaniach oraz odpowiedzi na pytania

Test oraz wręczenie zaświadczenia

Program seminarium

To praktyczne seminarium poświęcone grupie rusztowań, które w ciągu jednego dnia przeszkoli uczestników 
w zakresie bezpiecznej i fachowej obsługi tej grupy produktowej. Uwaga koncentruje się przede wszystkim na pra-
widłowym montażu i demontażu rusztowania. Zdobyta w ten sposób wiedzia praktyczna, w dalszej części szkolenia 
jest pogłębiana o zagadnienia związane z prawidłową inspekcją rusztowań oraz tworzeniem odpowiedniej doku-
mentacji kontrolnej. Seminarium odbywa się w naszym zakładzie w Świdnicy.

Opis

Wszyscy pracodawcy oraz pracownicy, którzy korzystają z rusztowań są zobowiązani do ich regularnych i cyklicz-
nych kontroli. Należą do nich przedsiębiorstwa, urzędy, a w szczególności pracownicy działów utrzymania ruchu, jak 
również specjaliści ds. BHP i ochrony pracy.

Grupa docelowa

   ukończona szkoła zawodowa 

   doświadczenie w korzystaniu (obchodzeniu się) z rusztowań

Warunek uczestnictwa
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Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

„Samodzielne kontrole? Żaden problem!

Dzięki seminariom KRAUSE, obowiązek kontroli 
naszych rusztowań jezdnych możemy wypełniać od dziś 
samodzielnie.“

   wysokie kompetencje w zakresie ochrony pracy podczas użytkowania rusztowań 

   dokumentacja prawna do przeprowadzania wymaganych kontroli  

   więcej bezpieczeństwa Państwa pracowników 

   regularny Newsletter  SafetyService 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie środków pracy  

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa 

   mniej wypadków przy pracy dzięki bezpiecznym środkom pracy 

   obszerne materiały informacyjne
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1-dniowe kompaktowe 1-dniowe kompaktowe seminarium  
„Osoby uprawnione do kontroli“ - drabiny, 
schodki oraz rusztowania

Zagadnienia

Przywitanie i sprawy organizacyjne

Rola osoby uprawnionej do kontroli w przedsiębiorstwie

Normy i przepisy

Typy drabin, schodków oraz rusztowań jezdnych i ich zgodne z prawem ich użytkowanie

Przedstawienie budowy rusztowania jezdnego oraz instrukcja jego montażu. Omówienie zagadnień, takich jak 
wymagane balastowanie, lista części, kolejność montażu oraz oznaczenie rusztowań na podstawie praktycznych 
przykładów

Wprowadzenie do dokumentacji kontrolnej – omówienie list kontrolnych, dokumentów inwentaryzacji, naklejek 
kontrolnych i innych oznaczeń 

Postępowanie w przypadku uszkodzonych drabin, schodków oraz rusztowań

Test oraz wręczenie zaświadczenia

Program seminarium

To jednodniowe, kompaktowe seminarium, podczas którego przekazywana jest praktyczna wiedza o bezpiecznym 
użytkowaniu drabin, schodków oraz rusztowań jezdnych. Omawiane zagadnienia pozwalają na samodzielne prze-
prowadzanie wymaganych badań kontrolnych oraz na zgodne z prawem ich dokumentowanie. Seminaria organizo-
wane są na terenie całej Polski.

Opis 

Wszyscy pracodawcy i pracownicy, którzy korzystają z drabin i schodków, są zobowiązani do przeprowadzania ich 
regularnych cyklicznych kontroli. Należą do nich przedsiębiorstwa, urzędy, a w szczególności pracownicy działów 
utrzymania ruchu, jak również specjaliści ds. BHP i ochrony pracy.

Grupa docelowa 

   ukończona szkoła zawodowa 

   doświadczenie w korzystaniu (obchodzeniu się) z drabin, schodków i rusztowań

Warunek uczestnictwa
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Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

   kompaktowa informacja dotycząca określonych  środków pracy  

   prawna dokumentacja do wymaganych badań                     

   więcej bezpieczeństwa dla pracowników 

   mniej wypadków przy pracy dzięki bezpiecznym środkom pracy  

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa  

   wysokie kompetencje w zakresie ochrony pracy dla drabin i schodków  

   regularny Newsletter SafetyService 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie środków pracy 

   obszerny materiał informacyjny 
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1-dniowe praktyczne 1-dniowe praktyczne seminarium „Osoby 
uprawnione do kontroli“ – drabiny mocowane 
na stałe

Podczas tego jednodniowego seminarium omawiane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i przekazywana jest 
wiedza praktyczna dotycząca różnych wariantów drabin pionowych mocowanych na stałe.

Wszyscy pracodawcy i pracownicy, którzy korzystaja z drabin i schodków są zobowiązani do ich reguarnych cyklicz-
nych kontroli. Należą do nich przedsiębiorstwa, urządy a w szczególności pracownicy działów utrzymania ruchu, jak 
również specjaliści ds. BHP i ochrony pracy.

Opis 

Grupa docelowa

Zagadnienia

Obszar zastosowań drabin mocowanych na stałe

Definicja pojęć / Oznaczenia

Przepisy, regulacje i normy

Ocena zagrożenia

Ogólne wymagania

Mocowanie

Obszary zastosowań drabin mocowanych na stałe (np. obiekty budowalane, instalacje ewkuacyjne oraz instalacje 
maszynowe)

Badania i użytkowanie drabin pionowych

Test oraz wręczenie zaświadczenia

Program seminarium

   ukończona szkoła zawodowa                         

   doswiadczenie w korzystaniu (obchodzeniu się) z drabin mocowanych na stałe

Warunek uczestnictwa 
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Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

   większe bezpieczeństwo Państwa pracowników 

   mniej wypadków przy pracy dzięki bezpiecznym środkom pracy   

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa 

   dokumentacja prawna do przeprowadzanych kontroli                

    wysokie kompetencje w zakresie ochrony pracy dla drabin 
mocowanych na stałe   

   regularny Newsletter SafetyService 

   obszerne materiały informacyjne 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie środków pracy
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Seminarium „Osoby uprawnione do kontroli“ 
- drabiny, schodki oraz/lub rusztowania  
‚w siedzibie firmy ‚w siedzibie firmy 

Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

   treść optymalnie dopasowana do Państwa potrzeb 

    brak konieczności podróży – oszczędność czasu i 
pieniędzy 

   więcej bezpieczeństwa Państwa pracowników 

    wysokie kompetencje w zakresie ochrony pracy 
dla wybranych grup produktowych 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie środków pracy  

   zgodna z prawem dokumentacja do kontroli  

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa  

   obszerne materiały informacyjne 

   regularny Newsletter SafetyService 

W przypadku seminarium w siedzibie Państwa firmy, prosimy o podanie terminu oraz miejsca – dostosujemy się 
do Państwa życzeń. Zakres poruszanych zagadnień zostanie optymalnie dopasowany do Państwa potrzeb i profilu 
firmy. Obok obszernych informacji  w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania drabin, schodków 
oraz/lub rusztowań jezdnych, zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę, która pozwoli samodzielnie przeprowadzać 
wymagane  badania kontrolne oraz zgodnie z prawem je dokumentować.

Opis

Telefon: +48 885 944 430 
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Cała Polska –
Państwo sami określacie termin oraz 
miejscowość.

Treść seminarium jest uzgadniana w 
oparciu o indywidualne Państwa potrzeby.

Przyjedziemy do Panstwa!
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Szkolenia produktowe oraz 
instruktaz obsługi

Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

   pracownicy o wysokich kompetencjach doradczych i sprzedażowych 

   utrzymywanie wytycznych w zakresie ochrony pracy na wysokim poziomie 

   mniej wypadków przy pracy dzięki bezpiecznym środkom pracy 

   większe bezpieczeństwo Państwa pracowników 

   obszerne materiały informacyjne 

   wparcie przy tworzeniu instrukcji montażu 

   długotrwałe i efektywne wykorzystanie sprzętu 

   wykwalifikowana osoba wśród załogi przedsiębiorstwa 

   regularny Newsletter SafetyService

Podczas szkoleń produktowych oraz instruktaży obsługi, otrzymacie Państwo cenne informacje o bezpiecznym 
i zgodnym z prawem użytkowaniu naszych produktów  (np. fachowo przeszkolony personel do montażu, demon-
tażu, przebudowy rusztowań jezdnych). Treść szkoleń może być indywidualnie dopasowana do Państwa potrzeb i 
obejmować te urządzenia, z których korzystacie w swoim przedsiębiorstwie.
Szkolenia oraz instruktaże mogą być przerowadzane zarówno u nas, jak i w siedzibie Państwa firmy.

Wszyscy pracodawcy i pracownicy, którzy korzystają z produktów KRAUSE oraz je sprzedają. Są to m.in. zakłady 
przemysłowe , urzędy, administracja oraz przedsiębiorstwa handlowe.

Opis

Grupa docelowa 

Telefon: +48 885 944 430
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Badania produktowe zwiekszajace 
bezpieczenstwo

Drabiny, schodki oraz rusztowania jezdne przynajmniej raz w roku powinny zostać poddane kontroli pod kątem pra-
widłowego stanu technicznego i dalszej zdolności do użytkowania.

Czy wsród Panstwa załogi jest osoba upowazniona do kontroli 
tych urzadzen?
Jeśli nie, skorzystajcie z naszej oferty badań kontrolnych. Przyjedziemy do Państwa, sprawdzimy wykorzystywane 
urządzenia i stworzymy odpowiednią dokumentację kontrolną.

Seminarium KRAUSE – korzysci w pigułce

   wygodny serwis na miejscu 

   wzrost bezpieczeństwa w zakładzie 

    minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy, czyli większa 
efektywność i opłacalność działalności 

   minimalne nakłady wewnętrzne 

    naprawa wadliwych urządzeń na miejscu 
(uzależnione od możliwości technicznych)

W skład usługi serwisowej wchodzą:

Kontrola Państwa drabin, schodków oraz rusztowań jezdnych pod względem stanu technicznego, jaki odpowiada 
aktualnym przepisom prawnym (kontrola wzrokowa oraz funkcjonalna)

Stworzenie wymaganej dokumentacji kontrolnej

Kontrola wyposażenia zabezpieczającego pod kątem kompletności i skuteczności działania

Kontrola wymaganych oznaczeń oraz oznakowania

Kontrola środków pracy pod kątem zgodności z książką kontrolną

Oznaczenie urządzeń naklejkami kontrolnymi

Przeprowadzenie drobnych remontów

Przedstawienie propozycji wymaganych napraw oraz wymaganego zakupu części serwisowych

Telefon: +48 885 944 430
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 KRAUSE Seminaria praktyczne

Seminaria praktyczne odbywają się w nowoczesnych pomieszczeniach szkoleniowych w naszym zakładzie  
w Świdnicy. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza, która pozwala uzyskać zaświadczenie ”Osoba 
uprawniona do kontroli“ Dzięki niemu, można samodzielnie przeprowadzać odpowiednie badania kontrolne  
i zgodnie z prawem je dokumentować. Taka forma seminarium charakteryzuje się bardzo dużym udziałem części 
praktycznej, w której uczestnicy uczą się np. budowy, montażu i demontaż rusztowania oraz rozwijają wiedzę  
z zakresu drabin, schodków, rusztowań lub drabin pionowych.

KRAUSE Seminarium kompaktowe

Seminarium kompaktowe przeprowadzane jest na terenie całej Polski. W trakcie trwania, uczestnikom 
przekazywana jest praktyczna wiedza w zakresu bezpiecznego użytkowania i kontroli drabin, schodków  
i rusztowań jezdnych. Po tym seminarium uczestnicy zdobywają zaświadczenie „Osoby uprawnionej  
do kontroli“ i mogą przeprowadzać je samodzielnie oraz zgodnie z prawem je dokumentować.

KRAUSE Seminarium w siedzibie Klienta

To opcja oferuje możliwość wybrania dowolnego miejsca na terenie całej Polski, gdzie będzie przeprowadzane 
seminarium. Po tym szkoleniu uczestnicy także zdobywają zaświadczenie „Osoby uprawnionej do kontroli“  
i mogą przeprowadzać je samodzielnie oraz odpowiednio, zgodnie z prawem je dokumentować.

KRAUSE Szkolenia produktowe oraz instruktaże obsługi

Podczas szkoleń produktowych i instruktaży obsługi, otrzymujecie Państwo cenne informacje o bezpiecznym i 
zgodnym z prawem użytkowaniu produktów KRAUSE. W zależności od Państwa preferencji, szkolenia oraz inst-
ruktaże mogą być przeprowadzane w naszym zakładzie w Świdnicy lub w siedzibie Państwa firmy.

 KRAUSE badania produktowe

Jeśli wśród Państwa załogi nie ma osoby uprawnionej do kontroli lub taka osoba nie jest upoważniona do kontroli 
wszystkich sprzętów, przyjedziemy do Państwa – sprawdzimy urządzenia wymagające kontroli i udokumentujemy 
wyniki przeprowadzonych badań.

 

KRAUSE SafetyServices – 
Panstwa bezpieczenstwo w naszych rekach 
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Państwa bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem!

Oferujemy Państwu nasze produkty nie tylko jako bezpieczne 
narzędzia pracy, ale – dzięki naszym usługom dodatkowym –  

umożliwiamy ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
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Seminaria-
wzajemne

KRAUSE

Sprawdzone

Prosimy wybrać z naszego 
obszernego programu seminariów 

i zapoznać się z kryteriami do 
zdobycia kwalifikacji osoby  

uprawninej do kontroli.
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Kompetencja-
szkoleniowa

KRAUSE

Od praktyków dla praktyków!

Przekazujemy Państwu 
praktyczne informacje w zakresie 

bezpiecznego użytkowania 
posiadanych narzędzi pracy.
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Badania-
produktowe

KRAUSE

Brak czasu na 
sprawdzenie samemu!
Zweryfikujemy Państwa 

urządzenia pod kątem wymagań 
nowej normy i sporządzimy  
odpowiednią dokumentację.
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 Telefon

+48 885 944 430

Fax

+48 74 / 851 88 22

E-Mail

adrianna.ochman@krause-systems.pl

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 6631 795-0 • Fax: +49 (0) 6631 795-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE-Systems AG

Chrümble 9 • CH-5623 Boswil

Tel.: +41 (0) 56 666 90 50 

E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.

H-2030 Érd, Tolmács u. 7.

Tel.: +36 (06) 23 521 130 • Fax: +36 (06) 23 521 132

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.

ul. Stalowa 10 • PL - 58- 100 Świdnica

Tel.: +48 (74) 851 88 00 • Fax: +48 (74) 851 88 22

E-Mail: info@krause-systems.pl

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“

KZ-010000, г. Нур-Султан, • шоссе Коргалжын 19

БЦ „Korgalzhyn”,офис 305 Б • Тел +7 (7172) 57 67 98

E-Mail: info@krause-systems.com.kz


