Το κατάστημά μας

Το κατάστημα ηλεκτρικών εργαλείων και βιομηχανικών ειδών «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤ.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
με
διακριτικό τίτλο
TOOLHOUSE
ιδρύθηκε στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας με κύρια δραστηριότητα την προμήθεια με
μηχανήματα τον κατασκευαστικό κλάδο (τεχνικές εταιρείες τους επαγγελματίες τεχνίτες
κάθε είδους αλλά και τους απαιτητικούς ερασιτέχνες).
Μέσα από την ιστοσελιδα μας www.toolhouse.gr μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος
να διαπιστώσει ότι το κατάστημά μας διαθέτει μία πλυάδα από επώνυμα μηχανήματα και
όχι μόνο, ικανά να τον καλύψουν και στις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές.
Παράλληλα, είμαστε σε θέση να εφοδιάσουμε τον πελάτη και με συμπληρωματικά είδη,
όπως επώνυμα εργαλεία χειρός, αλυσοπρύονα, εργαλεία κήπου, υδροπλυστικές
μηχανές, γεννήτριες, αντλίες υδάτων, κομπρεσέρ καθώς και συστήματα
στερέωσεων οπώς στριφώνια, βύσματα κ.α.
Όλα τα είδη που βρίσκονται στο δυκτιακό μας τόπο,
καλύπτονται απο την εγγύηση
που προβλέπει η εκάστοτε επίσημη ελληνική αντιπροσωπία και για οποιοδήποτε
διευκρίνηση είμαστε στην διάθεσή σας.
Μερικοί μόνο από τους επώνυμους οίκους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και
κατά συνέπεια μπορούμε να σας προμηθεψουμε είναι οι εξής:
- BOSCH – MAKITA – KRESS – HITACHI – STAYER – RUPES – SPIT – SKIL –DREMEL ROTHENBERGER (ηλεκτρικά εργαλεία)
- CEMONT – LINCOLN ELECTRIC – DECA – KENDE - COSMOS (ηλεκτρονικές
ηλεκτροσυνγκολήσεις, αργκόν, κοπή plasma κ.τ.λ)
- MITSUBISHI – LOMBARDINI – MIYAKE - KUMATSU – FIRMAN – KAMA KIPOR – ZEUS
(γεννήτριες – αντλίες – κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου)
- STANLEY – USAG –BETA – FACOM – KNIPEX (εργαλεία χειρός)
- PREBENA – KING – BASSO – TNT – FIAC – SHINANO INC. (εργαλεία αέρος)
- LAM – FIAC – OMA – BIG EUROPE (αεροσυμπιεστές)
- MIVA – FEMI – FELLISATI – COMPA – FABRIS (δισκοπρίονα ξύλου, σιδήρου,
αλουμινίου)
- McCULLOCH - BIG EUROPE – MAKITA – BOSCH - GOODLUCK – NAKAYAMA –
BORMANN (εργαλεία κήπου, βενζινοκίνητα και ηλεκτροκίνητα)
- MIDLAND – ALAN – ALBRECHT - COBRA (ασύρματες επικοινωνίες, PMR 446/LPD,
VHF, UHF κτλ)|
Τέλος, εγγυόμεθα άμεση παράδοση, των μηχανημάτων στο χώρο σας,καθώς και
την άρτια τεχνική κάλυψη.
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