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O FIRMIE

FITTING istnieje od 1986 roku, od samego początku specjalizując się w wykonawstwie instalacji 
cieplnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych,  modernizacji węzłów cieplnych i kotłowni gazowych. 
Zdobyte w ten sposób doświadczenie, pozwoliło nam na stworzenie kompleksowych rozwiązań 
produktowych stanowiących bezpośrednią odpowiedź na potrzeby rynku instalacyjnego.

Produkty
Od początku głównym założeniem działalności handlowej naszej firmy była niekwestionowana jakość 
sprzedawanych produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty  oraz atesty.
Wszystkie oferowane przez nas produkty znakowane są naszym znakiem jakości FIT, z którym to się 
utożsamiamy i za którego odpowiadamy.   
Rozbudowaliśmy zakres asortymentu tak, aby zapewnić naszym odbiorcą maksymalną kompaty-
bilność oferowanych przez nas produktów.

Ludzie
Mamy świadomość że jakość produktów jest tylko jedną ze składowych udanej instalacji - to ludzie 
decydują o końcowej jakości wykonawstwa i to o nich się troszczymy. W celu zapewnienia jakości 
obsługi adekwatnej do naszych produktów rozbudowaliśmy sieć logistyczną, dbającą o zgodność 
i terminowość dostaw. Zapewniamy równocześnie łatwy dostęp na terenie całego kraju do przed-
stawicieli handlowych, chętnie służących Państwu pomocą, dostarczając zawsze aktualne informacje 
dotyczące oferty firmy FITTING.

Instalacje
Podejmujemy się wykonawstwa w zakresie zarówno wewnętrznych instalacji w budynkach użytecz-
ności publicznej jak również sieci przemysłowych magistralnych w zakresie sieci ciepłowniczych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nasza działalność została doceniona przez Klientów, 
podkreślających jakość naszych usług i oferowanych produktów. Ciągłe szkolenia i doskonalenia 
naszej kadry zapewniają coraz to większe obszary które możemy dla Państwa zrealizować.

Dbając o jakość wykonywanych usług i produkowanych wyrobów pod nazwą FIT oraz FITTING firma od 
2009 roku uzyskała prawo ochronne na te znaki  w urzędzie Patentowym na terenie Unii Europejskiej.

Misją naszej firmy jest łącznie – łączymy wewnętrzne  oraz zewnętrzne 
instalacje przemysłowe, dostarczamy szeroki asortyment produktów 
wykorzystywanych do wykonawstwa tych instalacji, ale także łączymy 
się z ludźmi dostarczając im wynikającej z naszego doświadczenia 
wiedzy i fachowej porady. To dzięki naszej filozofii jesteśmy w stanie 
zapewnić perfekcyjne rozwiązania instalacyjne. Tworzymy łącząc.

Tworzymy łącząc
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Twoje 
 zapytanie

Nasza 
 oferta

Dostawa do 
Ciebie

Twoje  
zamówienie

Twój 
 sukces

Masz konkretne 
potrzeby lub 
poszukujesz roz-
wiązania swojego 
problemu? Wyślij 
nam zapytanie.

Przygotujemy 
dla Ciebie ofertę, 
dopasowaną do 
Twoich potrzeb.

Dzięki rozbudowa-
nej sieci konsultan-
tów, możesz w łatwy 
sposób dokonać 
zamówienia. Skon-
taktuj się z nami.

FITTING posiada 
doskonały sys-
teml logistyczny 
dzięki czemu 
Twoje zamówie-
nie zostanie szyb-
ko dostarczone.

Twój sukces jest dla 
nas priorytetem.  
Dzięki naszym 
produktom i pora-
dom konsultantów 
sprawimy, że jesteś 
w stanie osiągnąć cze-
go tylko zapragniesz.
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Fitting
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2–4
53-609 Wrocław

Tel. +48 71 358 04 40
Fax +48 71 358 04 47

handlowy@fitting.pl   
www.fitting.pl


