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Dni Otwarte
„Dziękujemy naszym klientom za
 liczne przybycie do kolejnej 
siedziby naszej firmy ...”



„Firma to żywy organizm, tworzą ją ludzie i musi 
służyć ludziom.” Od kilku lat z ogromnym zaan-
gażowaniem rozwijamy naszą firmę, która dzia-
ła na rynku maszyn i urządzeń dla budownictwa, 
ogrodnictwa, prac komunalnych oraz przetwórstwa 
i przechowywania zbóż i nasion. Produkty przez 
nas promowane można spotkać w wielu polskich 
firmach.

Naszą wizytówką jest fachowość i dbałość o zado-
wolenie Klienta. Zdobyliśmy zaufanie takich uzna-
nych Klientów jak: Grupa Żywiec SA, Chemirol, Top 
Farms, Kombinat Rolny Kietrz, Biograin GmbH i 
wielu innych.

Naszym celem i misją jest budowanie marki, która 
zapewnia zadowolenie i stabilizację pracowników, 
budzi szacunek dostawców oraz Klientów. Zaufa-
niem obdarzył nas sam Adam Małysz – nasz profe-
sjonalizm jest godny mistrza.

Cenimy sobie wysoką jakość produktów i innowa-
cyjne rozwiązania, dlatego też nasza oferta ob-
fituje w urządzenia wielu uznanych europejskich 
producentów. W obecnych czasach stałych zmian 
ekonomicznych w Polsce i na świecie, pojawia się 
wiele trudności, które staramy się pokonywać. Do-
stosowujemy się do zmieniającego się świata i na 
pewno wywiążemy się z obowiązków stawianych 
przez naszych Klientów. Naszym Klientom dziękuję 
za zaufanie i zapraszam wszystkich do współpracy.
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WIELKIE 
OTWARCIE nowa hala 

produkcyjno-magazynowa 
już oddana do użytku

Nowa hala 
produkcyjno  magazynowa w Skale
32-043 Skała, ul. Rzemieślnicza 6
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WIELKIE 
OTWARCIE nowa hala 

produkcyjno-magazynowa 
już oddana do użytku

NOWA
HALA

POWIERZCHNIA

1760
METRÓW KWADRATOWYCH

KOSZT INWESTYCJI

2 500 000
PLN

LOKALIZACJA

SKAŁA
POD KRAKOWEM

KALENDARIUM

16 marca 2017 – rozpoczęcie budowy
Kwiecień 2017 – przygotowywanie terenu
Maj 2017 – wylewanie fundamentów
17 sierpnia  2017 – szkielet budynku prawie gotowy
28 września 2017 – początek wykładania posadzki
22 października 2017 – montaż logo Serafin
Listopad 2017 – prace wyrównujące teren dookoła budynku
Luty 2018 – montaż całości elektryki i oświetlenia
Marzec/kwiecień 2018 – przenoszenie maszyn i urządzeń
28 kwietnia 2018 – załadunek pierwszych regałów towarem  
   i oznaczenie budynku numerem
15 maja 2018 – otwarcie biura 
25-26 maja 2018  - Dni Otwarte firmy Serafin w Skale

W odległości 15 kilometrów na północ od Krakowa znaj-
duje się miasto Skała. To tam właśnie od maja tego roku 
znajduje się oddział firmy Serafin - nasza hala maga-
zynowo-produkcyjna.  Inwestycja trwała trochę ponad 
rok, co jest bardzo dobrym czasem jak na budynek z 
takim rozmachem. Nasza hala w Skale to bowiem miej-
sce, które łączyć będzie w sobie wiele funkcji. Przede 
wszystkim jest to ogromny magazyn naszej firmy, gdzie 
znajdują się odpowiednio posegregowane maszyny i 
urządzenia. Tutaj właśnie przygotowujemy je do wysyłki 
i realizacji naszym klientom. 

W osobnej części hali znajduje się także osoby regał 
z częściami zamiennymi do naszych produktów. Regał 
ten jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu wyszu-
kiwanie poszczególnych części stało się dużo prostsze 
i przyjemniejsze.

W nowym budynku swoje miejsce znalazł także serwis 
maszyn. Od tego czasu wszystkie serwisowane urzą-
dzenia są przewożono właśnie tam, a świetnie wyposa-
żony warsztat pozwala w szybki sposób przeprowadzić 
diagnozę i usunąć problemy z Twoją maszyną. 
W Skale znalazło się również miejsce dla naszych han-
dlowców. Od początku czerwca swoje siedziby ma tam 
dział budowlany i dział części.  A wszystko po to, żeby 
być jeszcze bliżej klienta!



DNI 
OTWARTE 
W NASZEJ FIRMIE
Świetna pogoda, mnóstwo gości, a do tego prezentacja 
naszej nowej, niezwykle istotnej inwestycji – nie mamy wątpliwości, 
że tegoroczne Dni Otwarte w firmie Serafin zasługiwały na szczególną 
oprawę. 25 i 26 maja zaprosiliśmy naszych klientów i partnerów 
do Skały pod Krakowem.

Pokaz kombajnu do produkcji drewna 
opałowego Japa.

Ogromne zainteresowanie  pokazem 
maszyn ogrodniczych Grillo
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Dni Otwarte w firmie Serafin to impreza, któ-
ra łączy prezentację oferty z atrakcyjnym, luź-
nym spotkaniem towarzyskim. Bardzo zale-
ży nam na zacieśnianiu relacji z klientami i 
kontrahentami, dlatego zaprosiliśmy ich z całymi 
rodzinami. W tym roku oczywiście nie zabrakło 
grilla, przekąsek czy atrakcji dla najmłodszych. 

Jedną z nich była na pewno możliwość samo-
dzielnego wypróbowania naszych maszyn. Dzie-
ci, oczywiście pod czujnym okiem opiekunów mo-
gły poczuć się jak prawdziwi operatorzy osprzętu.

Już teraz możemy zaprosić na przyszłoroczną edy-
cję Dni Otwartych w Serafin. Warto zarezerwować 
sobie termin 24-25 maja  2019.

Dopilnujemy,  aby w kolejnym roku nie
zabrakło atrakcji!
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Nasi klienci podczas pokazów mogli 
porozmawiać z naszymi 
handlowcami. 

Pokaz koparki łańcuchowej Digga

Uśmiechnięty dyrektor 
handlowy Avant
Marcin Sieńko



Pasieka
Serafin

rok założenia 2018

Andrzej Serafin

SZEŚĆ ULI NA 
DACHU FIRMY 
SERAFIN

czyli pasja właściciela firmy 
Andrzeja Serafina

facebook
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W ZGODZIE
Z NATURĄ

DLACZEGO WŁASNA PASIEKA? Wszędzie się sły-
szy o problemie z pszczołami. Ponad 70% roślin 
Europy uzależnionych jest od pracy pszczół i innych 
zapylaczy. Wiele organizacji i instytucji przeprowa-
dza wiele działań, które mają pomagać w ratowaniu 
pszczół. Nawet stało się to modne
„I BARDZO DOBRZE”.

Należy być świadomym tego problemu i starać się w każdy moż-
liwy sposób (w miarę możliwości) pomagać pszczołom, tym nie-
samowitym i zadziwiającym owadom, które mnie fascynowały 
od dawna.
„DLATEGO WŁASNA PASIEKA” ja wybrałem taką drogę pomo-
cy pszczołom, dużo trudniejszą bardziej wymagającą ale dającą 
moim zdaniem wiele satysfakcji i przy okazji trochę własnej na-
turalnej słodyczy, którą mogę się podzielić z moimi pracownika-
mi, kontrahentami i klientami mojej firmy.

z pszczelarskimi pozdrowieniami Pasieka Serafin
Andrzej Serafin

facebook
/pasie

kaserafi
n

fot. Andrzej Serafin podczas pracy 

fot. Jan Serafin podczas pracy 



Na jednym z krakowskich osiedli mieliśmy okazję uruchomić chwytak do 
układania kostki brukowej. Nasz klient zdecydował się na zakup najpopu-
larniejszego chwytaka Hunklinger P01 Twist, który gwarantuje układanie 
każdego rodzaju kostki. Urządzenie po uruchomieniu od razu zabrało się 
do pracy, a my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że poradzi sobie z nią 
doskonale.

UKŁADANIE 
KOSTKI
NA KRAKOWSKIM OSIEDLU



Specjalistyczny osprzęt do maszyn budowlanych 
zastępujący konieczność używania samojezd-
nych układarek. Chwytaki Hunklinger mogą być 
również alternatywą wyższej technologii jako 
osprzęt do używanych układarek.

• w pełni automatyczny system zaciskania, wyrów-
nywania i przesuwania warstwy kostki brukowej

• innowacyjny system TWIST
• rotator obrotu ciągłego 360*
• adaptery do przesuwania kostki na zakładkę 
• adaptacja do każdego rodzaju kostki brukowej o 

grubości od 6 do 14 cm
• współpraca z każdym typem maszyny budowlanej

Hunklinger jest postrzegany jako 
lider na rynku  hydraulicznych 
chwytaków do układania bruku. 
To marka, która wyznacza tech-
nologiczne standardy!

www.hunklinger.pl
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Niemiecka firma oferuje zarówno wielofunkcyjne 
chwytaki do głazów, krawężników czy wszelkiej 
galanterii betonowej, jak i chwytaki do bruku – 
zaprojektowane tak, by podnieść i ułożyć każdy 
rodzaj kostki i płyt chodnikowych o grubości od 6 
do 14 cm.
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WZROST 
SPRZEDAŻY
SUKCES DIGGA 

Dlaczego odnotowujemy wzrost 
sprzedaży wiertnic?
„Ożywienie gospodarcze, wzrost zapotrzebowania na 
te produkty, a także większa liczba inwestycji, to tylko 
niektóre powody tego procesu. Jedno jest pewne – je-
śli nie chcesz zostać na rynku w tyle, to inwestycja w 
wiertnicę Digga będzie dobrym wyborem!” 

WYWIAD

MICHAŁ
SIEŃKO
DYREKTOR HANDLOWY DIGGA 

Czym się wyróżnia marka DIGGA?
„Napędy marki Digga wyróżniają się nie tylko jakością, ale także wielo-
ma bardzo praktycznymi rozwiązaniami oferowanymi jako opcje dodat-
kowe. Na pewno warto wspomnieć o systemie Diggalign, który informuje 
operatora o tym czy odwiert wykonywany jest w idealnym pionie. Daje to 
gwarancję wykonania idealnego odwiertu przy bardzo łatwej i przyjem-
nej pracy.”

CO NAS
WYRÓŻNIA?

5 LAT GWARANCJI
Konkurencja tego nie ma, tylko my dajemy 5 lat 
gwarancji na przekładnie planetarną.

AUSTRALIJSKA JAKOŚĆ
Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej 
jakości stali – właśnie dlatego produkty Digga 
stworzone są do pracy w najtrudniejszych wa-
runkach

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Wybór należy do Ciebie. Jednak jeśli chcesz 
skorzystać z rady ekspertów Digga, aby idealnie 
dostosować sprzęt do potrzeb swojej firmy – słu-
żymy pomocą!

Gdzie można zastosować wiertnice Digga?
„Wiertnice znajdują zastosowanie zarówno w pracach typowo budowlanych, jak i cho-
ciażby drogowych czy ogrodniczych. Wykorzystuje się je do palowania, wiercenia studni, 
wykonywania fundamentów pod konstrukcje i budynki, sadzenia drzew, budowy ekranów 
akustycznych czy elektrowni wiatrowych. 

Wiertnice Digga mogą być zamontowane na praktycznie każdej maszyny budowlanej. 
Przystawki pasują zarówno do minikoparek i miniładowarek, koparko-ładowark, żurawi 
samochodowych jak i do największych koparek gąsienicowych. Urządzenie dobiera się 
pod kątem konkretnej maszyny oraz oczekiwanych parametrów odwiertu.”



www.digga-ce.com

SERAFIN 
W EUROPIE 
CENRALNEJ

Wiertnice Digga, oferowane są nie 
tylko w naszym kraju, lecz dzięki sze-

rokiej gamie dilerów również w całej 
centralnej Europie.



NASZĄ MOCNĄ 
STRONĄ SĄ 
NASZE 
REALIZACJE
Adrian Kubiński jako specjalista od maszyn ogrodniczych Grillo, R2
pomoże Ci dobrać odpowiedni sprzęt do ogrodu.
umów się na pokaz tel.539 997 755

Kosiarka Grillo FD 450

WSZYSTKIE 
REALIZACJE 
ZNAJDZIESZ NA
WWW.MASZYNYWOGRODZIE.COM
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DOSTAWA KOSIARKI DO WYSOKIEJ TRAWY CLIMBER 
7.18 W GOSPODARSTWIE OGRODNICZYM CEMBRA

Na początku maja dostarczyliśmy nasz flagowy model karczow-
nicy samojezdnej do firmy Cembra (koło Kłodzka), która zajmuje 
się produkcją roślin ozdobnych oraz zakładaniem i utrzymywaniem 
terenów zielonych. Klient przekonał się co do maszyny, dzięki za-
poznaniu się bardzo dokładnie z naszymi materiałami dostępnymi 
w sieci – opiniami klientów, zdjęciami i filmikami z pracy.

DOSTAWA GLEBOGRYZARKI TST W WERSJI TRAKTO-
ROWEJ DO WARSZAWY

W październiku 2016 roku dostarczyliśmy naszą glebogryzarkę 
TST 113 dla fundacji „Łąka” z Warszawy, która zajmuje się m.in. 
rekultywacją terenów zielonych. W obsłudze klienta pomógł nasz 
diler z Mińska Mazowieckiego – firma Jackonet – która odpowie-
dzialna była za dostawę i obsługę posprzedażową. Urządzenie zo-
stało dobrane pod ciągnik o mocy 21 KM, który został dostarczony 
chwilę przed naszym przyjazdem.

ZAKUP KOSIARKI GRILLO FD 280 DO WINNICY POD 
KRAKOWEM

Na przełomie września i października 2016 udało nam się sfinali-
zować zamówienie dla klienta, który potrzebował kosiarki do swojej 
winnicy w pobliżu Krakowa. Kluczowym dla Pana Pawła, właścicie-
la firmy PROMET, było przednie kosisko, centralny system zbie-
rania trawy oraz szerokość robocza, która powinna oscylować w 
granicy 110 cm. Klient w przeszłości posiadał „frontmowera”, więc 
doskonale zdawał sobie sprawę z korzyści płynących z tego roz-
wiązania, jednak tamta kosiarka pozbawiona była zasobnika.

REALIZACJA W FIRMIE HEBE – GRILLO G 110 Z BRONĄ 
WIRNIKOWĄ EL 75

Pan Paweł – właściciel firmy ogrodniczej HEBE – to nasz stały 
bywalec na stoiskach targowych w całym kraju. Naszą pierwszą 
wspólną realizacją był ciągniczek jednoosiowy Grillo G 110 z gle-
bogryzarką, który został zakupiony w wrześniu 2015 roku z myślą 
o późniejszej rozbudowie. Zapas mocy w tym traktorku oraz zapo-
trzebowanie na specjalistyczne urządzenie zaowocowały kolejną 
inwestycją – dokupieniem brony wirnikowej EL 75 rok później od 
zakupu ciągnika.

REALIZACJA KOSIARKI GRILLO FD 2200 W FIRMIE JAR-
TECH Z KONSTANCINA-JEZIORNY
Nasza najpotężniejsza maszyna trafiła pod koniec lipca 2016 roku 
w ręce Pana Jarosława z firmy Jartech. Natychmiast po dostawie 
urządzenie zostało przetransportowane do miejsca pracy, które 
było dużym wyzwaniem, ze względu na obszar, na którym musi 
pracować. Kosiarka ma za zadanie między innymi kosić tereny wo-
kół elektrowni i pod liniami energetycznymi wysokiego napięcia – w 
sumie 40 ha! 
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NOWE 
MODELE

Firma Avant prowadzi politykę ciągłego 
rozwoju produktów, dzięki czemu naszym 
klientom oddajemy coraz to nowsze i lepsze 
maszyny. Tym razem przedstawiamy Avanta 
423 i 523 – najnowsze produkty ze stajni fiń-
skich miniładowarek. 

JUŻ W SPRZEDAŻY
Avant 423 i Avant 523
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Ładowarka Avant w gospodarstwie rolnym doskonale radzi sobie 
właściwie z każdym zadaniem – od prac porządkowych, trans-
portowych, zadawania pasz do cięcia kiszonki czy zbierania ka-
mieni. 

Maszyny te mają właściwie nieograniczoną ilość funkcji, w zależ-
ności od tego, w które z akcesoriów zostały wyposażone.  Warto 
również wspomnieć o kompaktowym rozmiarze ładowarek, który 
umożliwia pracę nawet w ciasnych i niedostępnych przestrze-
niach. 

Szeroka gama narzędzi wymiennych zapewnia, że maszyna ma 
wiele pożytecznych zastosowań o każdej porze roku. 
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Najnowszy model z serii 500 również został wyposa-
żony w wysokoprężny silnik Kubota o mocy 22 KM. 

Posiada on większą moc i moment obrotowy w po-
równaniu do modelu 520. Podobnie jak w wersji 423 
zwiększony został przepływ oleju hydraulicznego do 
34 l/min. 

Avant ten posiada także nową konstrukcję ramy tyl-
nej. Model ten jest niezwykle uniwersalny i pasuje do 
wielu segmentów rynku. Z powodzeniem korzystać z 
niego mogą rolnicy, firmy zakładające ogrody, firmy 
budowlane, a także inni użytkownicy, którzy potrze-
bują wielofunkcyjnej maszyny.
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Główną zmiana w stosunku do modelu 420 jest wysokoprężny silnik nowej generacji o mocy 
22KM (D902), posiada większy moment obrotowy, zwłaszcza przy niskich obrotach. Zwiększony 
został również przepływ oleju hydraulicznego z 31 na 34l/min.  Gabaryty maszyny jednak się nie 
zwiększyły. Seria 400 nadal będzie najbardziej lubiana przez właścicieli gospodarstw rolnych oraz 
szkółek ogrodniczych.
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TESTERY 
SUPERTECH
PORA
NA ŻNIWA 
Zbliża się czas żniw. To najwyższa pora, by poważ-
nie pomyśleć nad zakupem wilgotnościomierza do 
ziarna.  

Odpowiednia wilgotność ziarna to jedna z cech, 
które decydują o jego jakości. Zbyt duża może 
prowadzić do uszkodzeń mechanicznych ziarna w 
trakcie żniw, rozwoju mikroorganizmów i grzybów 
podczas przechowywania, a w efekcie do obniże-
nia wartości rynkowej produktu. Dlatego pomiar 
wilgotności jest niezwykle ważny. Odpowiednie 
mierniki pozwolą Ci kontrolować ilość wody w Two-
ich zbożach i czuwać nad ich jakością.

Mierniki SUPERTECH umożliwiają kontrolę 
wilgotności zbóż gdziekolwiek chcesz i kiedykolwiek
chcesz – w gospodarstwie, w polu czy w magazynie. 
Pomiar może być wykonany szybko i na miejscu. 
Urządzenie jest proste w obsłudze i poręczne, 
a dzięki walizce można bez obaw wszędzie 
zabrać je ze sobą. 

Z wilgotnościomierzami SUPERTECH 
to Ty trzymasz rękę na pulsie!
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SYSTEMY 
RUROWE
NORO

TRANSPORT 
GRAWITACYJNY 
ZIARNA 
Potrzebujesz szybkiego i prostego rozwiązania systemu 
transportu ziarna? Planujesz przebudowę magazynu?

Zadzwoń do nas już dziś, kadra inżynierów zapewnią Ci fa-
chowe doradztwo i porady. Dobierzemy najlepsze rozwiąza-
nie i ograniczymy koszty do tego, czego tylko potrzebujesz!

W swojej ofercie posiadamy systemy rurowe niemieckiego 
producenta NORO Gmbh, który dostarcza do naszych klien-
tów precyzyjnie wykonane, solidne i wytrzymałe elementy 
transportu materiałów sypkich takich jak ziarna roślin, mąki, 
śruty, pasze, pyły oraz granulaty.

Dostępne elementy, które są niezbędne w każdym elewa-
torze, czy zakładzie przetwórstwa to rury DN80-DN600, ko-
lana, kształtki, przejściówki, trójniki, rozdzielacze dwu- lub 
wielodrogowe (sterowane mechanicznie, pneumatycznie 
bądź elektrycznie), oraz zasuwy. 

Dodatkowo w ofercie na zamówienie producent wykonuje 
różnego rodzaju warianty kształtek także w wykonaniu ze 
stali nierdzewnej 1.4301, ocynkowane, malowane kolorem z 
palety RAL, lub surowe nie pokryte powłoką.

Jeżeli potrzebujesz zwiększyć żywotność swojego systemu 
nawet kilkukrotnie wszystkie elementy można wyłożyć poliu-
retanem trudnościeralnym o wytrzymałości od 59A do 93A 
stopni Shor’a i grubości 6-12-18-25-30mm.

W zależności od zapotrzebowania jesteśmy w stanie wy-
konać wyłożenie elementów materiałem trudnościeralnym 
Kryptane metodą klejenia lub nitowania.

Wszystkie rury, które posiadamy w ofercie dedykowane są 
także do wyposażenia systemów aspiracji i wentylacji. Ele-
menty są przygotowane do pracy w strefach EX, ciśnieniu 
roboczym do 3 bar oraz środowisku niezadaszonym. 

PEŁNA OFERTA RUR  
I KSZTAŁTEK NA
WWW.SERAFIN-MASZYNY.COM

Produkty NORO, poza szerokim wykorzystaniem w przemy-
śle zbożowo-nasiennym, znajdują zastosowanie w najróż-
niejszych gałęziach przemysłu.

• instalacje wentylacyjne
• przemysł chemiczny
• przemysł paszowy
• przemysł spożywczy
• przemysł farmaceutyczny
• ochrona środowiska

Wykładanie elementów wykładzinami trudnościeralnymi 
KRYPTANE.
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POZNAJ
DOSKONAŁY 
SERWIS
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OPIEKA SERWISOWA
Serafin PUH dysponuje rozbudowaną siecią serwi-
sową w całej Polsce, w tym m.in. głównym serwi-
sem w Skale koło  Krakowa oraz punktami w Byd-
goszczy, Poznaniu i Słupsku. Wszystkie warsztaty 
wyposażone są w profesjonalny, specjalistyczny 
sprzęt umożliwiający wykonanie każdej naprawy.

CZĘŚCI ZAMIENNE
Niezależnie od tego czy naprawiamy Twoja maszynę, 
czy tylko zamawiasz u nas części, gwarantujemy do-
starczenie elementów niezbędnych do naprawy „od 
ręki”. Wszystkie części i akcesoria znajdują się bezpo-
średnio w naszych bogatych magazynach. Dzięki temu 
nasi klienci mają pewność, że czas dostawy zostanie 
zmniejszony do minimum, a oni dostaną dokładnie to 
czego potrzebują.

dział części i gwarancji: +48 12 43 44 102
kierownik serwisu: +48 662 272 144
serwis mobilny: +48 668 466 965

SERWIS STACJONARNY
Nigdy nie pozostawiamy klienta samemu sobie. Ni-
gdy nie kierujemy się zasadą „sprzedaj i zapomnij”. 
Każde podjęcie współpracy z naszą firmą wiąże się 
z obowiązkami, które zostają na nas nałożone jako 
na dostawcę. Każda dostawa do klienta poprzedzona 
jest oględzinami technicznymi i sprawdzeniem przez 
serwisantów urządzenia. Duże doświadczenie w prak-
tycznej obsłudze maszyn pozwala także na profesjo-
nalne doradztwo i pomoc w uruchomieniu u klienta.

SERWIS MOBILNY
Zajmujemy się serwisem nowych i używanych ma-
szyn, dokonujemy okresowych przeglądów technicz-
nych oraz dysponujemy serwisem mobilnym, który 
działa na terenie całego kraju. Na nasz zespół składa 
się 9 doświadczonych serwisantów, którzy zajmują się 
wszelkiego rodzaju maszynami.

regał automatyczny 



www.serafin-maszyny.com22

POMAGAJ 
Z NAMI
Dołącz  do nas i wesprzyj najbardziej potrzebujące osoby.
Naszych podopiecznych znajdziesz na www.serafin-maszyny.com  

1%
TO TYLKO 1% 
TWOJEGO
PODATKU 
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POMAGAJ 
Z NAMI

Jakub urodził się 04.08.2008 roku w 25 ty-
godniu ciąży. Otrzymał 1 punkt w skali Ap-
gar, za chęć życia.

Jakub urodził się 04.08.2008 roku w 25 
tygodniu ciąży. Otrzymał 1 punkt w skali 
Apgar, za chęć życia. Stan Kuby wymaga 
ciągłej i systematycznej rehabilitacji, aby w 
przyszłości mógł być samodzielnym, nie-
zależnym i szczęśliwym człowiekiem. 

Największe postępy obserwowane są po 
turnusach rehabilitacyjnych, które są bar-
dzo kosztowne. Koszt turnusu to kwota ok. 
4000 zł, co przekracza nasze możliwości 
finansowe. Stąd nasza prośba o wsparcie 
finansowe. Może spełni się marzenie Kuby 
i wyprowadzi on na murawę na własnych 
nogach swoją ulubioną drużynę piłkarską. 

DZIĘKUJEMY :)

Przekaż 1% na Jakuba Pisarskiego
KRS 0000308316 / Cel szczegółowy 1%:
Jakub Pisarski P/3

WPŁATY INDYWIDUALNE
FUNDACJA “ZŁOTOWIANKA”
ul. Wojska Polskiego 2, 77-400 Złotów
Nr konta: SBL ZAKRZEWO 25 8944 0003 0002 2000 0010
Tytułem: Jakub Pisarski P/3 na leczenie
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t Targi branżowe to doskonała okazja do bliższego 
zapoznania się z oferowanymi przez nas produktami. Zaprasza-
my do zapoznania się z listą targów, na których jesteśmy obec-
ni. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie! Można nas 
spotkać zarówno w kraju, jak i za granicą. Bierzemy udział we 
wszystkich najważniejszych targach branżowych

ZIELEŃ TO ŻYCIE Warszawa 06-08 IX 2018
ENERGTAB Bielsko Biała 11-13 IX 2018
SYMAS Kraków 09-10 X 2018

NAGRODZENI ZA 
NASZE PRODUKTY
Złoty medal poznańskich targów jest jedną z najbardziej prestiżowych
i cenionych nagród na polskim rynku, od lat pozostaje symbolem innowacji.

GŁÓWNA SIEDZIBA – Przybysławice
SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice ul.Widokowa 1
NIP PL-9451516785

telefon: +48 12 43 44 100
email: biuro@serafin-maszyny.com
www.serafin-maszyny.com

ODDZIAŁ – Skała
SERAFIN P.U.H. - MAGAZYN, SERWIS
32-043 Skała, ul. Rzemieślnicza 6
telefon: +48 12 43 44 130
email: serwis@serafin-maszyny.com

JESZCZE W 2018 
SPOTKASZ NAS 
NA TARGACH

MTP 2017
Przyznanie Złotego Medalu  
za ładowarkę AVANT 225
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